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 ) ) (نيدلابان) لروح

 5 ا : 5 جودك هب ماسللا ءال_كاك 9 ىدشأو عود مدزفلا شت

 ||| ' جورما!بلح ذاوزغلارك أ «  ىفانانخدانمع رحالت
 ْ ةيصقلا ةعاربلاو ب هلا اربلاو ران هناك ل- ءالانربطت بانذوهو ةع اربعج عاربلا عب

 ١ 1 : ارأم مم فاصذ بن ذى أل وفامأو ةعءارو عاربت اب لا لاق. و ْ

 : ا ' :بولورعع .3م وأ 7-0 هاف همعاأرت نم ؟ ىس

 َ | ىأمالغلا عفي أو ضرالا نم عنةراام عافبلا 2( ةجحالا ةع اريلايدارأ هنا لا ةمق

 218 عاف, نا و اضيأ ةعفيو عمي مالسغوا ردا اولا نموهو فوم لاقدالو عفايوهو عفترا ظ

 - -عهمسمل مويس وسلا

 طق ةملودل ثم عئرأو عطل ىأاعوشرو املي دا يف عمار رقأا علي ( عني اذياةعقيو ا ا

 1 - عكار نعل لانؤحومملا و هع و ئرقو اتخأباهيوقتل ل يق سسملاقءانل.ا
 بركئدع+نب ور علاق عضانلاو ضنا !لثم عئام لاو

 ١ ِ |[ ش ١ مديت نامر هباع ضغي 2# احارنودرا وعىلءْناك ١

 1 نا سكن با 0 لا

 1 فلا ةؤرهع هعجعص) ن او ةنلكطتس قالا عييدزت [فعرع وأاحاصنملوالا»ز 1م ظ

 1 ضاع نيغلابارهوأ ىناثلاةزلاهءليو نيمآهنع هللاافعروهلارصن |
 ىضتضد_عد._لاةفالءلاىلاةراثاوهف ءارلاو سافر خي هذا نمار سءاوميلاب |

 0 ةمالعلا ىىفاشلاحابنما حراش نه رلاادهبرحشان او نم وَماَقلا خراش

 ا 0. ريبكملا ىلنرلا باهشلانبا ىلمرلا دمع سعثلا
 000 م-مماةعفو عسا هللا م را: 0

 : نيم [مهمول»ب و

1 

 ١ ا 0 : 1 7

1 : 

 1 1-5 227007 نع 8

 و سس سس سس سس سو



 3( كا
 مدح هاد ديل نب امس ١ سرج مس حس يوم مرصع مص

 ادطملا ةعرلا تح لوما ترش « ة«تهبيرضلاو ةةْشةٌش نوطلا ْ'

 اءوكد عكع عع )هن وريد اتك وهو تضم اُعَقاَتإلا لاثم يملا ديدشتي عقمولاو |
 قىردنا نال يهذو وللا شن :ةرصشلا لظ تق ةرقإلا تعكع لانة :تأمطاو نكس ىأ |
 قبالة مهلا لاثم ةعكهلاو ماهأ نيأوهجوت نيأ ىأ عكعنيأو عكسنأ |

 عا هلا( علف ])

 عشدبعلا قوأ أم *نف ثردحلا فءاجدقو عولعو علهو وف رمسكتلاف عله دقو ع ىلا سغلأ ْ

 اضيأ له و منان لاو فصاع مون لاقي منو دمعلا همك ع زد ىأ علاخ نيحو غااق |
 بود ىحو هن دكا هداؤف علم «اكىذلا علاسأتاو باو نز )1 علاخ ناكل علاهن وكبنأ | ظ

 | ىأ ةعاهالو عله هلام لاةءواترتس عداه ب و عزمتو علي ناك اذار هلاثم ةدلغ لحرأ

 تءواةدقو ناعذ.مةديد_>-ةءبا رس ىأ ةعاولهو عاول»ة قانا قبو قائعالو ىد هلام |
 عيرتسلا ماعتلا علاهااو عالّبالا ند عمل لاو صرللا نم علهلاف علب عله تئذو تعرتسأ ىأ |
 تء.هدتو لئاسلا عءاهلاونالءاشلا ملا ع وهلا( عمه ةهااهةءاعئااو هضم ىف

 ( لمقلاس ع رضشلا ىلَع طقساذا لطلا كل ذكو تعدد ىأان اعمهؤاعوم» واعنم عمد(ةهنيع | ش

 عام لاو كاسل جرلا عمجتورظام ىأ غمد باضعو ..اهم8لطو لمل نمر دام ٠ لاف عم |
 ( عسمد ))ةدئازامظأو ةددشمماللاو اعلم» نثذلا ىعءاعرو لبالا ند ع.درسسلا |

 ضخم ىف ةعمةعتولا ) عنه اًضيأل جر مماوا وعز ىو !لجرلا فلاب عسمولا

 ْ مدن ةسجس ىهو رضنالاءاز ولا تكش ءاضر اة تولاو عاهدقو عوتفت يعن لاقي قمعلا ١

 ْ ْ اسد عفا رو هنرمدق ردد نأ وهو ريعملا ق:عف نماطت عمولاو رمل ااوازن ةفطدشم |

 الأ اهةنع ىف نوكي ءاهنه ةماعتو عزه ملطظو انه عني ريسكلانعنهدقو هكراس فرشدو
 || 3_طىهو ةريصقىأءاعنه 5 أوقنعلا لي وطلاراطلا ل مقءاك كلذلرصتي ىتحءاوتلا ||
 (عرد]) ارمصقرفعلا قانءأ ىف نال مذالا نو ذةتصاخءابانلا نمر فعلا ىف عئهلاوءاهطس |

 . أو .ةنلا عوهتلاو هذئنق "الو أل كس ام هنءوه'ال لا ةيءاه ىأ ةعومهواعاوع عو ب غاشأ]]
 أ هنم ونجح ىأأع وده ع. عاش (عج )ب وثولاباو محى أض ءنىلامهضعن ءوقاا عاشو 1

 ْ اناعيهو اعضع ابي عاهىرخأ ةغل همقو ( )١ عيمتلاجرلاروخ تلعجااذا حامرطا!لوق

 | صاصرر عيه عسي عادهدقو ةعما !لُثَم ص رال اهدعو ىلع بومسملاةىدلات المس ةعمهلا و

 | ةأرعاو عورج نا.بىأ عئال مئاهر عال عاهل جوو ىرح بارسسلا عامملاو ٍبوذملا ف عاش
 | عادت ة_تحافوأ تودنمكعزفأاملك ةهءولاؤديدثااتودلا ةعئامااو ةءالةعاش |

 ا اونفد حلا نءاوءءءامو يم 5 احرفامازراط ةعضاوءهتانا رك اثلا لاق | :

 ماشلا لهأ تا ةم ةفطا نه ةعم لاو |
 اعدبأ خ مرش قتااك ةىور لاه ناروعزلا عدنالا عاب ( (1ن' ناسف (

 | ةركنلا ىف هتؤرمصو لعشل |نزروو فر ءالل ةقرغم !ىف هفرصت الحره, تمه-ناف فرحتنا ذهو |
 هسفن ىلع حا عدبأو نار غعزلاب هدغيص ىأ ايد” هعدرأ ئذلا تءدرو ل كحنأ لثم
 ورع نيرا رمذّن ثرخلا ددعس رقما عودنسو  ةمارحال ب بطتا ذاكلذكو هع وأىأ

 وج وووبسم ووجوب يدجم ١ لافو ىذلا كلم نبا

 ا



 (عقع 2 ( نيملاتأ) 004

 ْ يق لسرلاشو سولللان يل موعتسملاو ليللا لأن م ةشمفح ةمولدغب ىأ

 : أ عوج عمو عوسملانمدل_هأو قدحالادي داريا عل فاغلل عيسومو عدو: رمهل امم

 ظ و أمهأ لثم همريض نكسه اذا هثرغنالذ عم»أو عشب لورسبكن ا اذاعه ذم
 ا 1 الط يفصب ةمرلاونذ لاق: ىمدالا نع مضشأ!ليوطلانوئلا ديد شن

 ا :بدولا هروث ىلعأ ف ئاطقلا نم . 'هل_خ١٠2 دوس ىف حاز عام 1

 (نيكست :ولادلا تفر ءاهل اريسكب (عمج») لداوطلا مهردلا لاثم عربسملا ( عرب

 |ننراجىأ جو «(عد) ماهنلاعدووااو ترفن اذا لب :الاراةصا منكي ةلكنيعلا

 |لجرلااهطلا نيس لزنت ىلا ةأرملا ةعرهلاو اكبلا عد رسع رهلجزو عرهدسقو ع رولا
 ا لاف ءا!نوعربيةموق هءاجو ىلاهةهلوقو عارسإلاعاردالاو عرسي ىذا نوما عورهملاو

 وهف ةلعاف مسلم ىلع لجرلا عرهأو اضعيمهضغب ثم هنااكممل نونصس: ىا ةدسسعو بأ
 1 ةعيرمس عربه خي رو فرهضلا نايا عرمولاو عزفو ا ىيحوأ بضغنم دعربناك اذا غرهم

 ع رسأك ألح لا عّمرهاو ةغعاربو ةءريهاس مب هزي ىتلا ىئارلا ةء_صقاوعماعرو بويهلا

 | عيزره ىذم «(عزح) ةدئاز يملا انأو عومدلاوءاكبلا عد :رمزاك أذا كاذكو همشمىف

 ْ : أ عزرتاة التكاسي زهتئيدلا تعز عو هدر أ همم نموذز هو ةفئاط ىأ ل .ءللا نم

 ْ ١ كَ : داس لاو قدملاعزوملاو قذناو رمسكلا
 از زمنيا الجد هادم نود ماك

 يي زارا لاهازهاذا اههزازتها ف .فاوتانقلا عارتعاو

 ؛ عن ءاهمتءتراتااردصو ه٠ :غزتاا ريراغط تلقاذاانإ .
 عيدا هاذا صارم لكن م 5 مالا تالملفلا ضيبل اهيلشت

 10 (ش 1 عضو سمام ريسلا ادق ل ثم 5 3 ٠

 ُ ألام عزها تاخفامداغي تي ادمستناكلا ىفماهسلا نم ق.دامرخ [عزفالاو
 كَ ْ لادو دأب اربغ عم هيأ ب اوه نيرغلا نأ الإدحطلا عم هن ماكتيف ثيكسلا نبا

 0| ْ: ا ةييكجسا عرجد 5 ا ١

 1 ! .عزتحاو عزعد ع زميل معرس ى أ عزم نالف صو دحأ اميفامئأ ع زد ؟زادلاقاممهاوقو
 ىل< هرميصسب لبق أ اذا للجرلا عطه ( عطد 0 عرس أ ىنمعهلكع زهتو

 : ْ هنععاقدال ( ئذلا

 00 ش رعاشلال اق هسأر بوصو هةنع 3 ماذا عطه أو اعوطد عطوم :

 :  عطقمو عمرط ميل ده اب ركو » ىرأ دقو دوس « رع ىف هت ا

 ١ ليوطلالسجرل عطولاو عرسأ ىأءودعف مطأ و ةَقلُح باوصت هقنعف عطومربعيو

 | ةعقولا عت»لب ءام ىأعو معاه يف ةغل ةعد عب عه م عسأ :هلا ل م ميدجلا

 َ ةعقهلاو ادب ق منال عوق هملاّْنالاقيو هركتو سرفلاروز ضرع ءقنوكنت ىتااةريادلا
 7 .ةهتهل_-رلاةدو رهتدلا اهلزنءاز راض أر ىفو ض“ ١ نماهطفد بد رقذرمن مخأ ةثالث

 5 لابد بلا قيؤرجتجنيملاو موقلا نيب عامطضالاو» ءاكتالارثكب ىذللت :زمهلاثم
 للدول دشنأو وق ةوف نم دحلان ب :رصب تأ مةددنع ءوبأ

 نعطا ١



 00 عمر. نهوض

 2111111111 1 ] ]1 1 1 ]1 7 ناوءاقو ىأ» ءاعكو ةمأو ميئللا نودي رب عكوأ :

 هيولوز تيرمذ يأ اسهترباي بر علا تءدكوو نر ةدسراشلاب ىو عكسم عجل او هثارخلا دك 3 1

  دراسالاعكو ل يملا لى و . لذهأةصنيةورءادسعو أد شنأوةدحلا ١

 تلاع م مالكزمو :هلدثلا همأعكي ليسفلات انو بالا دنعاوعرمض تزمئاذاةاش ل تءكووأ

 راق عدئام كل سدلن عكو باحاذ بهتااتااقو عدتام كل نافعدو با -ازنسعلا

 انعإو عاوأأ هب تعلو نم مسالا عول ولا( ع )لج مسا عك وهام لكن لاو عربشلا ||

 هياىرغم ىأ ماللا فب هيعاومووذ هنعلو أوئشلابهتاو أو لان اعيجب مسالاور دصالاعولوو
 اناملوو اعاو عنا علدقو بجامع لوتناك يلو عار لاقي بدك نظل ا

 ٍفالخالا لهأ نم نه كىأ نا.ءلولاو فال_الان منهو: رعاشلالاهبذكىأ|

 فنالف نم اكد فسووأ لاق ةةسمو ورم لاطنسا زيبا وبات ]1اولاوأ

 نأالا عاملا ص عاوملاو ءانعت هما اواض ىر دأامو هسا عوذامىاارإ 4

 : دبور لاق قابلا ةلاطتسا عيلوتلا |

 قوبل عيبلودملااىف هن م قليوداوسنمطوطتاوبت 2 | ٠
 ل-ةةقل ااوداو لات درأ ناو اسهناك لة ّط رطملات در اذ دير زتلقة ديو لال
 ناوعىلاهت لاهأك . يمل اعملو كلئوُكاذَن "اك تدرأ راهم ىم جوف ملك لاا ممنأك 1 ٍ

 .: عسياولا !كلد قاب ريغ نم ناولالا نم بورمض ”يادلا ف ناكحاذا ىءدألا لاق كل دنيب

 )1( هناقيقىف مادامعاطاا عماولاو ةدنكن هىةميلووب وعلوم نوذربلاقيد |

 ( || الو عبه هام لاقي جياتنلارخ كف خنىذلا ليصقلا عملا( عجل اجلا لف الأ
 3 | لاف اءرهعبهلا ىمس مل بديح نيري_بتاأ ىيمدالا لاهو تاع عجلاو ةعبج أ الاو عدد |

 هنرطدأ عابرلا ىثاماذاف ةيفيصلا ىف عنبهلا عنو هلو ىف ىأ حاندنلا ةمعب» .رىف جنت عابرلاّن الا

 ْ اريعي بقمد درعاشلا لاه هتيشم ىلهقنمي ناعتساىأ عبهف هم ىوقأ !منألهعرذأ

 دقو عابر ىلع عد رعمجاكعابه ىل_ءعب» عمال لاق اعبها'تالماذلا ذب حوغ |

 لوقو اهقنءَدم ىأ اهتيشمىف 3 را ال يي 8م عميل بصل عي 1

 (م) عيمضاو مدت يطرأ يقض يجنب الا
 | -! سرع لا لوك الام هردلا لاوم معلب هلا |

 عليه ف ارح لف'صاصلت ٠ عشاي نب أل يقرب رب زيلتا عضو ا
 عقنبوأاو هسدزا صأ ف ار طأ ىلع. أ هم هد وقر لعل جرلادوعقةمقنبهلا «(عنم)ا

 ىهذ ةعتنقئبولاسلج اذا لجرلا عقةنحاو ءاسنلا ةثداحم بك ىذلاقمحال اًوهزملا|
 20 قدزرفلالام عقنبولا ةساجأ

 لايت عسقنبه لك" ىودغ هى اوعكنااماذاءهتو نروومو يا أ

 تاسالانب نيوقوب ألاف ةه.ةلنا ةموذلا عاجسهتلاو مونلا عومبهل جر 0
 عاجمت يغامونمطأ 3 اه ىمأرة سلا تمحاق ا

 ةمجبم ايث نأ لاشرو اومن ىأا هدمت م رمل ضعت رزه لدلل نم عّس مف شوا

 لل حاج 68



 | هغلأي ؛ىذلا عضوملا ىزايلاةعة.مو هيلع عقي 1 - رياطاا ةعقوم ب
 1 . ةياح نب الاه ةقرطملا ةعقنملاو اياعق دي ىتااراصقلا ةمءشخاضي أةعتمملاو هيلع عقمأ

 سنذانا عقاوع ى هللاص#مت ه ةرزاذم فرح يلا ىنأ

 | ارا.غهعفاو.ىلءّن أك ه . فرمثم ض-ايدتذاد رعاشل' لوقو
 | نر *عمترملا ناكلا نيك-:انعقولاو ليوطاان ا قيما اش زادمقلا مقا وع + ىف

 | عقو لات ىطااضبأ عقولاو ةعقراةدحاوةراخلا كب راب عقرلاو قرع لأ نعى

 1 : رعاش !!لوقهمءوةراطاوضرالا طاغنمهمدق مل كتشا اذا عقوب لحرلا

 | قالا خقوار ءاذلاو قيقا ب اهلا اضيأ عد -ةولاو عنولا' ياللا ىز_ةفءاذم الك

 ا عقودي دحاىأ غقونيكسورخ يح رملا ن* عل .ةرلاو هدققرذةر اذا هتبامصأ

 مقاما عت ةاهولاو عيقولا[ دطناكن ءذحاو خاودلا لاو لدي دس عقلاةي ةعقدملا

 رق :ةعبقولا دس كولا عئافول' عهباو لاتقل ةعب قولو ةيدغلا سانلا ىف ةعيقولاو

 1 ادراة راق قح - ماو رغصت ىهوءاملا اهيذ عقشتسي ل.بوأ ل-مس فر نكمىف

 عيب . رج نبا لاق اطءقو ن وكف

 لمتلا[ ,شاصناىف عت :ىولال ثم « اهنمءأسءامالا ف سعلارحازلا

 تناك مح وتر ,ءانملا طال ع ونأ لاق ماطق لسشم عافو هني وك لا ةءو

 (ضوحالانيفوع) لافو مولعم عطوماول سيل عي ةراداالانوكستال
 ا -

 عافو هن + افالتذلد -ه 0 0 ا 5

 اوهوشياتنالدغب نالف عقرأ اسي لاش : و ق-_هعم_ مه تعقو ولامع! ىفموةلا,تعقوو

 ش اطةساعوقو* ئذلاعقوواعقواذكن هواذكن ٠تءقوراعاقوو ةءقاوم لاهل قمهوءئاوو

 ال س رالاب عسي رعقو لاةيو انعقاو قذفت ل هقلان وعدت ةفوكلا ل_هأو هريغهعةوأو

 0 هب فر لوق هذمو عسقو لثم عوقوءر ةاحو'. متددح نيكس 1١ تعتوو طةسلاقد
 | ةءافوو عافو لجدوهد ماب اغا ىأ ةعبقو ساذلا ىف عقوو اقاأرو -ذلا عوقوم لكب

 تءقونو من عقاولارسنلاو ريسكلاب ةعقولا نه هناواعوةورب“ 7 و
 عسقو رورمسل الاقي باكا ىف عقوبام قوتلاو هنوك ترظّدا ىأ <: :ءقودمدساو وع ئشاا

 لاق ريسعبا|كلذكو ايالبلا هتباضأ ىذدلل عقوم لجر لاّشيو لاذم أ عقوم قد رطوز اح

 ١ عقوملولذالاانتراغل ه لئاوننرك"1فأمكتماق ١ رعاشلا
 اةأم ضو ددوم قأ عقومنيكسو هد دوت هل -هقمع فيسنلا ىلءلةءدلا لايقا[ذدأ ع.مقوالاو

 1 ىبا رعالا نبه شن أو نها ا عق وم هنا ىل قريد اريع+ اايزثك اذاوربدلا عمقوتلاو ةعقو»

 انرضا ذا الاثم ن مدا ف الروظلا عقوااراسلا له

 (حجو ئذدلا ىلع كناظ ا ىأ عقو لاقي هماهؤنو ئذلا ىلظتاشي اعد .ةوتلاو

 رعءاشلا لوق هذهودريغ هعكوأو مضااب عكو دقو دي ذشٍريباَص ىأ عسكو صرفو عيمكوهامس

 ةنا.ساا ىلع ماس,الا لاق !كيردك دعك ولاو نمال'ءاةمىئعيأ غسكو لالا بو:كمّنا ىلع

 دبعاو اولافا جرو ءاهكوذأ ماو عكوأ لح لا ةدقعلاك اسراعاولصأ ىرب وح رلانم

 0-0-0 ا ا را 2شُللسلُلٌالا0ة 01 ”7اُا57ا7ل7ا 7ا 7 ب7 تبي



 دارا (عقو) (واولال د5)

 | اءذومو لوقعملا ]ل_ةموهو اعوضومواعضو ىدب نمئذل !تعضو كاوقرد_تمايضبأ]|
 | ىلءهعض هب ئباذانيللا ىو ريعاىفلاقيو ءاّرفاا اهعع- عضوملا فةغلداضأا مت عضوملاو |
 ةعيضولاوواولا نهض وعَءءْضااىف* اهلاو ى_هعمهلك ةءعضا اوةعضولاو ةءضولاهذهريغ ا

 وكفاضيأ ةعيسضولاو موعئاضوا وفا نيأ لاستد و مولا لاسةأ ىهو عئايضولاةدحاو
 ا ِ ملا ملاو نكنشل مهو ىرخ أ اضر أ مهنكسيف ضرأأ نماموق ل فني ناك ىرمسكسسص عءاضو ْ ١

 اعيضونالف دنءتعضو لوقت رارملا فعضويف سس نأ لبةرقلاذخوينأ عسضولاو ||
 ةعضو ةعض هم سح ىف لاقي و سانلا نمءىندلا اًضيأ ع..ضولاو ةعيدو هتعدوتساىأ

 صعالاىفهتعذاوو علا هك رام ةعطاوملاو ةندارمللاةعضاوملاو واولانمضوءءاهلاو|]
 أ ةىاذلاو اولا نماضو ع٠ اا! 6ئاعجاذا اذه ضولا نمرصن ةعذلاو ئث ىلع هيفهشقفاواذا |
 قونواهاعرتىتاةعضاو ةقان لاقي لستءملاباننموهفهرخ [نم تناكنااماف هلأ نه ١
 أ ىميذ ةعيضو عذت تعضو لدقحربت لو املا لو- ضلا تعر ناديزوبأ لاق تاعّاو |

 أ تعضوو امياعر امال ىأ عضاوةأر ماو اهراهةأرملا تعضوو هنن ووقم ضج باهكأ ىأ
 ةضءللا ليم نصاقرهطرخ ىف تلج ىأ مذااباعضو تعضوو تدإو ىأ فا اءاعضوةأرملا
 زحارلا لاه اعضتو اضي أ اهضتو اعضو همأ هتلوسام لاسقي تءكسلا نئا نع عضاو ىوذ

 عضت ىلءاليح فاذتامأ ٠ عنتكم اهي ن اذرك او لو: ١

 (ديمد) لافو .هريسيف عرسأ ىأءريغوربعبلا عضوف |
 عضأو اهفيخأ .« عذجاهف ىنتلا 1
 ةفرط لاه عوضوملا نس>ريعنو

 خب طسو بان بوصّرك . اهءوذرمولوزاهعوضوم

 ورعوبأدشنأو هيك ارهعضوأو | ١

 ىعاضبا الف ىئازثأ لاقو. « . ىنأنمحالأ د_ةا.هلدّنإ ْ
 هلءاف مسيملام ىلععضوأو هنراحت ىف لج رلا عضو لاسقي ىدي زمملا لاق ريسأ نأ ىل< ردقأ ال ىأ

 مضاانلدجرلاعضوو امين عوطوم تن: كتر ات ىف تءضو لاند رمسن ىأاممفاعذو
 لاذتلاعضاوتلاو هةجرد نم طح ىأ نالذ همم عضو و اعيضوراص ىأ ةعضو عض عضول أ

 ثيمك-ا!لاف بكرتف «ةءىلءْ م دق عضتل ريعبلا سأر ضف نأ عاضتالاو
 : بد ةهزالاو يرخالاوخانأ ٠ ةفسنهراكانوعظتااذا

 قاشللا مكسب رسبلح رطم ىأ عضوم لجرو ناقل عضو دعب ةبلا طاب ع.مضوتلاو
 وهو عاوءوراذهمو بدلا توص ةءوءولاو نسخ تءنوهو عوعو ببطخ عع

 رعاشلال وق هنمو سانلا ةعاج اذيأ عاوءولاو ممض ىأس ازلا عارم وتددسو ميبق تدذ

 ىتاطاا لاه لاقو رع يأ نع توكسلا نبا (عفد ) ريغلاو عاوع ولاةنك ىفثاعو

 ةمدص ةعقولا (( عق و .٠) فا لايدلةئالو صوه او نيج ارعلا نم دخت: هل للا لثم ةعيفولا
 هعقوهئلا عقو لاقي وهطقاسمث غلا عقاوموةمامتل!ةعقاولاو ه1: مةعقاولاو برذما |

., 

َ 



 ) عض د١ ١ (نيعلا ب ان) م١

 : | هضعزوأو فكق اوه عاف هتففك عزو هعزأ هنو 0 دل ةنلاذمل رولا

 آ ةغبانل الوق هنمو هبىرغمىأ هن عزومو وهف هن عزو أف هه رغأ ئشلاب

 1 تءعزوتساو خفنلا عوزولااعيجير دملاو سسالاوهيرغي ىأ هعزو ثم هنمنارعضب اهو

 [رخؤرو مّدَعِيَو همحلصمف فدا! مدعي ىذلا عزا < 1 اولا ل 0 هللا
 | عيبوهو هللا ةعزق نم دق ان أ لانع ضعب هلا ىشدقو هنءهللا ىضررك ىبأ ثن دح ىفو

 | سنحلاتءزو لاق مهةةكحجي ناطلسن ءىأعناون مس نإ دال نسما لاهو عزاو

 ا هنالاعزاو باكلا ارهداماو نوعز وب م_هف ىلاعت هللا لاف م هرخ 1 ىلعم-ولوؤأ تسبح اذا

 ظ | ءوهاشتى أ مهنس اوف ءوعزوو لاشبو قب رغتلاو ءويمقلاعب دزوتلاو مسا نعت ذلا فكي

 : | الو ىتعدالا لاف هتاف !بمري تمراذااهلويةقنلا تيزوأو ىفتاد ثلا عا

 !نطد عازوالاو تاعاجت ىأس انلا نم عانوأ مب مهاوقو لفل ام رضاذا الا ءالذ نوك

 1 ىش ىعسال لاب ةعس هعسد ربك لان( ئشلاهعمو( عنو ) قازوالا ءينمو نا دمه نم

 ا 00/0! يطق داما او كنوع قعسو ىمىلب ىأ كذع ق٠ ض:ناو ىأ كنءقمضدو

 |ىلامتلاف ةقاطلاوةدلا ةعسلاو عسولاو أطب نطو فز مهلا باد ىف هانركذامل لقت ىف
 | ىآلجرلاغ ا وم اولاز تسول اندفع تعمم نو لشن

 |نورداف“ .امنغأىأ نوءسوملاناو ديأب اءاننءامسلاو ىلاعتهلوق هئمو ىغوةعسا زا

 1 عدناطوشلا تمسو لوقت. يضتلا ف الخ عي سوتلاو ل انغأ ىأ كيل هلا عم سوأ لاو

 1 قا زقا( عانس اوه ىأس ل4 !ىئاوعسوواعساو راصىأ عسوت ساو أ

 |ناضرح دلا اهوريشق ىو دعس نيو نآأم ضرحدو عبسوو ةعاسو مهلا عسودقو وطمللا
 ْ نالخ ديالامهؤ ماللاو لالا هيلع خدأ دقو مقل ءامأ نم مساعي وةرتنعرعش ىف ىذلا

 ءارفلاد_ثنأو رغشلا ةرورضالا رك دود ١ زيورمعد وك هرئاظت ىلع

 ا هلهاكة فالفا ءامعأ اياديدش اكرايمديزيلا نيد: .اولاان دو

 ْ |لعبتىت ةبصقلا ىمدتو لْزغ نم ةفدفاةعمش ولا( عشد ) نيءالن عسللا وعسيلاو :رقو

 (ة.رااوذ) رعاشلا لاف ةعشو سلا بوثل اةخخ اهيف حاب لا

 00 ريىفاهلا يستكا 5 هنصشت تافصعم نهبعلم هن ْ

 زحارلا لاه ةعمش ءوهنمةقفالكر وفدلا نعي نطةلافا مش دودلاو

 أ ىو ءالعدأت .ثااهعثووذربلا ىف ةقي رطل ةغشولاو اهشوملان اهقلا سال | ف دن

  تءشواو ءاعرت هبف تقترااذا ىلا ىف ملا تعشوو هتولع ى أ اعشو لبا تعشو ددبعوبأ

 'عوتتلا قدم تيكسلانبان ءروجولا عودولاو "ريزمذلا ل .عسىبأ نءترهزراصشالا
 5 و صلتاحس ميقأام زو فقذسات ام-ثخ ىلع قات فءساا نهةح هرشع.ثولاو

 ' ريثك لات ماةلاناهصاصخ

 امئملا عشولا َن لعدم ه امذه.فبصلا# :زعنم تفعراند ٠

 ا كافور وفصعلا ندرغصأر' اظ عصولا عمد اديدح ه2 ىنعن رعد ىأ

 د 6 ناي يع ل اويل فارس دعا

 ا

1 

2 | 

1 

١ 
: 
 ا
8 



 (واولال ذ) 08

 ىريشُفا' هللا رمءنب ةمكلا لاق .هلوةتةءاعااو ىسأرز ىعجو لة:الو ىسأر عجويو
 اعد أو اًببلءاغصالانهتعجو « .ىتدجو ىت- ”ىلاو ف ”تغلت ظ

 اذكنم الفل تهنحولو لوم ىهتملأ ل سنم ع جومىأعيجو بزشو مالبالا عال
 رعءاشا!لوق ه:هوربدلا ىعو هلذاسلاءا ع ولاو هل تدر ىأ :

 ىفاعت وقول _ههللهواننقا ل_سفلا عي دوو متفلاب عادولا مسالاو ربح لادم عي دولا | 00 ظ هنادقئامىردأ تاو دمع ىلأ نءعرمع_ثااذ دن ةعطاو تعضونامأ ىنددألا

 )١( رءاشلالاه ربكلاورغهلا ىف توافد ضزرخ ىهورصلا مح رتراغص ْ ٍ

 ديرأ هيّرغو هعدخال »* ىطوستاعدولا ىذا اأالو 9

 هعدولا ثري ىشمل-مطلاو رعا تلا لاف كي رحل انا ذيأ ةعدوو ةءدو :دحاولا ا

 نك اسىأ عنبدووهف مذلابلجرلا عدوه نم لوة:واولا نم ضوءءاهلاو ضُماا ةعدلاو ٍِ

 كيلعمهاوقو حلادتلاعداوتلاو ةللاصا|ةءداوملاو ةحارو ةعد يحاصىأ عدت |
| 

 انءاو هعدو لا ميال همضام تدمأ دقو عدي ع دو هل_دأو هكرتا أ اذ عد مواوةو هرمسو و 1

 لاقوة أ ىلععودوموهف هعدورعشلا ةرورمض ىف ءاجاعرو'ل ران نكلو عداوالوهك راد |
 هعءدوىقت-نملاىفهلاع « ىذلاام ىلمل نع ىرعش ت

 تالا ا

 او

 قدصةدءاوو عودوموهو ىرج «  هثانم«نمهضرأ تمهداام اذا

 لدنعةعبدو نوكملالامثلرلا عخداذااضيأ هتعدوأو هدع ةعيدو نوك_ هملا هدعفد ١

 رءاشاا لاق ادااوتطفصما اذا ةعددو هدءدوساو دادّطالا نءوهو اهتامقف

 نسطارقل لعل عدوتمسّقبف. * هعيضفاس اطرقرلعلا عدوتسا

 ناماما كيردتلاب عرولا (عدد) عطضوم مءاناعدوو عوب ريلاءاع“أ نءمسساعدوالاو

 ريغسما!عرولاانناو كل ةكساو .ناماا ىلا عرولاننو.ه دبا احصأو تدكساانبالاق |
 مضلان عرو هئم لوقت راغصىأعارونالف ىامامنالاةءو هدنعءانغال ىذلافمعضا١
 فلا لجرلاءارلار مسكي عرولاوءارلا ةنكخان  مذلاب اضيأاءروو ةسءاروواعورو عروب ظ

 اذكنم عدو وعرولا لق ىأ ةعرلائيسنالف لاقي ةءزواعرو ام يفرسسكلاب عرب عرو دقو د ٍْ

 هعارتالو صللا عّرو هذء هللا ىذررع ثدد-ىفد همْفْفكى أ امد رو ه:ءروو رش ىأ ا

 اهتددرءاملا نءلبالا تءدوو هن نوكيامرطنت الوهفذك او هةفداق كتزغم فة اراذا ىأ 1

 : ' تبا'نناسع لاف ةلاك او ةقطا ملا ةءراوملاو
 ْ هعراو نءه4مدو ملراعلااذا ٠ ىدلاو لاعن أ راعأا ب تدشت

 ًارفثلاامتاعحو ىلع ثراذاو

 فقا:متاعدولاو هنوطبناوص فدل« نأ بوثلاعد دونو ٌككرتاماولاك كير كد دوام |

 ١ ل-حرو ةفاك ريغ نماعداو ماكان اللاب لاعب ضماحو هذه ض» ىل_هاضنأ عداوؤ 1

 3 ءرسعدو بملاورو عملا نم لام الاك هعدو4<:ملا_ةءالوراقولاو ةايكسلابىأعودوملاب ٍْ

 ٍْ ىأالام هتعدرأ لا ىفاسكلاالاق عئادولاو دحاو ةءيدولاورحزبالو برمذياللورتم ىأ

 ًازواعملا لثم لذ :ىتلا ناقل1ن1با ثلا ىه قاسكلا لاف عدارملاةدحاو ةعدمملاو عدملاو |



 ج١ (نيعلاٍبأن) <24
 امص لب ل 6( مس سم ميصل يم مسي مس سس ةح مس سس سس حمس اما سا بسس جسم

 | 0 : ” ماذنل ا ةنسقن م ادق ا ورص * مهسؤر فو.سلاببرمضنلات

 انهت رك دو زيلك لاسقيو كلا لاقي ورغسن تومداقلاماةقلا لا ةيدسع .وبأ لاق 1

 [برعلا مالكف و ترهذ ى آتءقدناو تدق أو ةعمقدلا تعت:لالقد ةعمش: ىهف ةفامضلل |[

 هنوءدىلاه-هوعديهن اك م كلر زج ىأ مكل عفتني اوائملوةءاموقم نمل رلا قلاذا ||

 نا |نعورعوبأ ىحو ةعبقنلارازاار زاك مهرز ىأ توملاعئات:سانلأ لاسقيو

 |ءامو هلِلْغ أ عقد برش لاقي تيورءاملاب تعقنو كلعتل.الجرلا ماعطةعشنلا |
 5 أ تعاماىأاعونةنالفوينعتعقنامو# مو اهتم عقنأ ةيره تراي انا و هو عقان ا

 ا ضوملا ىفءاملا عقتو هنمتيفتشا اذا با رمل اموريملناب تعقن ىعمالا لاق هقدءأ لوهمالكب

 10 ءاملافئشلات عقنأو عقنتال و عركت مايح ىلا ىفو ىناوزأ ىأءامملا ىعشنأو عقنتساو || ْ ١

 وعزا شه تعقن ادسعوأ ىكسح و رخصا ىتحهعاقنتسساوءامملا عاقنا لاط لاسقيو ١
 : أ | ىعد . عقتم مسو عيد ارذاهيف رعاشلال اخ ىف ” ص ىأ عدنم مو ةراعششا ْ

 , 01 اا هول ٌردشلا ىكحو توملا س "كف |

 | 17 مرق ليفان ةينغلا نم ءاو<ذىأ ةعبقنموقلا عقتناو ةَقلقل الو عمد ن نكي لامهنع !ٍ

 ١ || تيكن اك تاستغاو هبف تاز ىأريدغلا ف تعقنتساو عقم ىفةغل عقتتموهف هنولأ |

 : اءللف ئذلا عم ةءةساو تو ,متجا ىاريدغلا ىف ءاملا عقذتساو عقدت سم عضوم او دربتنل هم

 4 ةوك ا ا عي ملار ا (عك ) هلعاف مسيرلام ىلع

 | ءارحت رشق هلع عيصإر دق ىلاءالعأ نموهو هسأر كي رخأابثونرطلاةعكتوقجالا |

 ش | سنكبانمصخأ عونلا ع( هفثأرمشة ىذا ارجالاوهو عكناانبد عم أ ل جرو

 1 داج لجر لاسقي عئاعلا عاست اعئانلاو ع وجلا عابتإ عدلان ع ونلاواعاون اءوشلا عودت دقوا[

 | متاسلا عوتلا تاسيس فعزو عاب عا. موقو اعوناعواولاف هيلعاوعداذاو عئان :

 ةعماانبديردلاك عونلاو عوجلاب هل ءامر لاسقيو ناشطعلا عئاشلار دا
 اعاناالسالاو لما ارودص «. اوماق أ ام ب اهش بر مغل ْز

 ْ .هتقان فدي ىاطتلا لاق رعسلاىفمَدَقَتلا ةعانتسالاو شاطعلا حام لا نع
 7 اعانسالب يلا 1 ”ىقدش نم دن رمذ تناكو :

 1 قيفتلاوه» عوبتءااغءغعغ (عغااإ
 لأ كدءابتو كتغاروو كتعابو تيذك لاقي تسال اةعان ولا( عبد )ب الا للسمف لإ ْ

 | عي عين ييو ضرب وجلا( عجب ) مدرىاى عملك نيغلاو نيءلاءْك غانو ْ

 | انوعجو موقو عج وهف عجامو غضنو عج وي نالذ عجو دقو لابنجو لايج أو لمج ل -:ء|[|
 أءاناركح : معي نولوقيدسأو نيو ناعجوو اضيأ ى اجو ةوسنو ىطرص لمى حبو ّْ

 0 وقنآ الا توقحا الف“ املا ىلءةزمسك.- االاةئةسالعين ول وقيالم هولا و

 ةغللا هذه ىلءةريو نيممأدشنرو ةدر هلال ون

 5 اعهيقداؤفلاحرقى أكنت الو »+ ةمالم ىرععستال أل دعق

 || ىنار يانا هسأر عجول تاّقف ثءفر“ اهلا ت تح اق سأرلا تيم سأر عجوينالذو |
 ممم يمص يمس ل وللا ني ااسسال يمسم مم عج ال م تيم كرع رول يعم كال حجل ايما ماما محملا ميم وس حا

 ك0 ذا

 هس سماع ال



 نانو خطو الا شلو صلشو هما م عرج وع و 2 ستديركا ||

 1 رعاشلا لاه ميما ٍ
 | اعمزلاوفارطالاو لفاحلاهئم « تضخ دقفْراه ىذي ازال رب ||
 ا اعطقه اسد نم عراك الابو م هتش'قوذ ناع عصن باَمم 1

 | رهظأ ىأ لج رلاعدنأو رع وأ . دارضلا د:ء4ترقأ لمعقأل ةقاسأ لظ١تءصنأ“ ءاّرذاا ىدحوأ آ

 ةيور لاه لاّدةللد_دقوددفن ىفامأ 1

 ٌ اعصنأو هدلح .رهدقا قص © استعن أ عام ى 31581 1

 ا نعاشلالوقو هي تعصم لم هن دلو ىأ هب تعصنامأ ها عبق لاشي ف سوي وبأ لاق | ٠

 1 نيدصاقت ىأ حابصلا ىلا نيم مان ىونأ ه نيعق يتوعد نأأ 1و 1

 زحارالاقو عطتو عفطتو عطنو عطن تال عيرأ هيف عطنلا (عطن )| ٌ

 : ادو دما عطنلحابرا برض و ادود- للا ةّةزالا,نيرعضد ا

 : ١ لقدو ف مذنب رهلاك ران ١ ه..ةىلعالاراخاا نمروظاماضيأ عطنلاو عاطنأو عوطن عجب اوأ : ١

 || روصقم عنعنأ| كلذكو ةفورعم 'ل_ةبعانمتلا (عمن) هيف قوعت ىأ مالكسلا ىف عطذتو | م

 ]|| عدل" حزاسلا ىبط ةمرلا ىذلوقه:مو دعاتم هناا عشعتمااو لب وطلامضلاب عنعتلاو همم | | .

 | هتءن لاقي رضل ا دض عفن لا( عفن ]) ةعان هل : ظوعامللا ةعاعتلاتيكسلانبالاق ألا
 ١ كلذكوهاملا سدت عقتلاو عاّقن عمل اورايغلا عقتلا .( تن ]) ةفنمل مسالاو ب عفتنافاذكب ا

 أ نمطلا ةّرلا ضرال ااًضدأ عققنل اوركيلا عن عنع نأ ى مم هنأ ثا هما رسايل ْ
 ىأعتأ أبت ارمأل هنإ للا فورًا ورامجور حب لثم عقنأ اوجاش محل اودامل ا تت :

 ا 5 .امعوةءااوديركلا ة ة.ةوةعوةنالاو هدا ع ىمهقأ يل ًايروءاللدواهمدنأأ :

 8 ةراج نمريغصرول مرياا عقمورسكلاب عقشمءانالا كل ذو دسنوأ ءا اودل الان ءا11ق أ :

 ءانأا همف ع ةسبعضوملا خفلاب عّماملاو ”ىب هلا همهطيو نيالا هيف حرامية ريغصةمربةعقتملاو ١

 0 ءاملا عتنر عقتمو هنت!( ءرستو ءاودلات ءّقن أو عقانم عسا | 0 :

 ارسشلا نأ ىأ عمنأ !فشرلا لم لا فو.:كسىأاعوقنو اعتنى سطعلاءاب1لا عشب و عقتملا فل
 ا و خلاب ىأ عقان م لاقيوءطب هيف ناك ناو عخأو ريل عطقأأ ال األ اق فرت ىذا 0 ٍْ

 ١ ةحاورنيماسق رع تلال ىرطعأ عقانمدو تارت ْ ١

 ْ مصامريغ دساجو أ عقان مد « ملاعب حارر ىل_ةقنءلازامو 00|
 رق .وهواملاةريثكل اريل عبقتااو ميدقلا ه_باحلابو ىرطلا عقاتلابدب ريدم موت لاق [
 ريسغنمءاسلا يف عت سس ز نم دذتي بارش عمششالاو عقاسلا“ اهلاقيأ عشنا ةمقنأ محا وأ 8

 ددسأ لاق عفترا ىأ عتنتساو ثوصلا عنو ارصلا عيةذلاو نبط | 5

 لزوضرتت نول 5 قداص حارمص عل يتخ م 20 ٠

 ا برة فد لاف ابا مقتل اودو دربن نبل نم ضمنا .ةالا ف مويو بأ اق | 1 ١

 عقم ض#وةعان" ىدنو .٠ درا لظف صا ىف 4ىنأف 1

 لواوملاةرفسلان 1 هما هلمادكأ 4ىنأف |

 2 مص دمصساب م محل صل ان مص هيعمل صم 0-0 ا حمس ع 0 املا 1-1-0 ميج هد 0  محعس ياس  مصخ تاييصسو مسلم جا -5 موسم
5 

0 
 ا

 - دع له مومو فحم ص

 هل دعم مص وع حمل مح ميس نم سل يخصص

 ظل ااا

 “ع دال ل

 اءعاري طن طذو



 [عضن] [نيعلا بانآ هيج
 .٠ يلا تت تت ا“ يع يصل ل ثا يي 00

 ةىفىأ عزل ىفنالف خواوقو هتعلفاعزن هعازأ أ هناكمنمئشلا تعزن ( عزت ا: عضلخأ | ١

 7 نا ةقامو عزانري هلو ىف ثا ى أ اعازن عزتي هلأ ىلا ن الف عْرنر ةاسملسا |

 (ليج) لاق اهاعضوأ د

 نوكي فيكر ومدملا عزانلا ىلا ٠ اورطثاو ىنولذعتال مهاتاَقف

 (سوقلا ف عنو هذ ىأ عز همشلا ىف هس أل عزو 4ع ىههتنا اعوزرن مالا ٠ نءعتد |

 0 "الا لأ الا ان ماها ذا ةعزتلا ىلا هال اراص لا 4!قرابهرتو بذج ىأاه ذم |

 هنرن تلا ىلدفخا نم عئئازعلا وللا فلطتىأ ىلا رح عزن ْحغو بي رغلا عيزنلاو عزان عجن |
 ” 3 نشزابقارلا نا ةارقاو يا مون نمتعرت ىلا ءلاقدوفا رعأىلا|

 | اهلط ترجاذا ىلإ هلا لاةءو ديلاباهنم عزتي رعشلا ةسيرق ىأ عب زد عوز رك و نهر اثعأ

 أاعزرن عز م باج نع رعشلار مسا ىذااوهو عزنل نيب عْنأ ىلبرو تعز دق |
 006 رعءزة أ سما لاء نكحسجاو ءاءعزن :[سالاةءالو ناةَءْرل |امهو ةءزتا | هعضومو أ ١

 مصاخلاعزاننلاو ق-ى ةمودثىأ ةءازئوهنسو ةموصألا ىف هذا اذا اعازنو ةعزانم | ْ

 ب مناط أ ىلا مهلبا ترن ذاغوشلا عزرأو تقانشا ىأ اعاَرناذك ىلا سفنا!تعزانو |
 | هيلااعرستمىأ اذكى اعز :ءانالفتءأرو اوهزنأواوعزاوفاهأ دقو وعاشلا ْ

 1 كلا, عزدلاو ةرثكلا د3 عزنم مانو عاتقاف هتءلتقا ىأ عزتناف ثلا تعزتتاداعزان |

 ا 5 عزت ا هئا رطذننأ:م يسو هل ىوهفا هَرْف دفنا رق بيودوبأ لاق هيلا

 نعمل هل اونولوقي قاسكل ا وعما نءل> راها عجربام عفا ةعزتلاو| ١

 ٍ 0 | نب ا ءاكتس ميلا , ةءزخم ىلا ءالا فاش لاه ةعزنمفءضأ ان.أ | ٍ
 أ برمشلا عطقم بمط ىأ ةعزملا بءطبا ايقوة مهلا رك كل ةعزلا بيرك نالفو ءلعرموا

 ٌْ سس وحس تح نسم تجب سس 6

 | لاه عوسنو عاسناو عضو عن عهباورب دصتللاضب رع سنت ىتلا ةعسنلا ( عن 0

 . اعنلا قوةسقنأب لالكلا نم ل ترعذاناك اهاءاق-> لا ىدعالا

 لاقي تح 5-3 رمشاو انهنءاتث :!ترمسملا اذااعوتواجألا حنو كرد قد رطلاعاسنأو

 لم ءاهرو# #4 عل اف دوعن انسأ تعسنو حارلا لاه هوق ع

 دلن و نب سك لاق لامثلا عب رنامسا عسملاو عسنلا ىتمدالا |
 0 ريصاعالا اهيفةمء اًسعسن 5 م- مون امإةسقل اهليو

 |”ىبصااوأ ضب رااءرجوب ىذلاروجولاوطوه_سلانيغلاونيبعلا: عوشناا . عن :(

 | هرلاق لري ا تكنو ,وحولا ىبدلا تعد: دقوردصملا ذل, عوشنلا 1
 1 اهسعستام عرمس أ ام دهان ل اعذب .تأى أو ىراوملالاق

 َ 60 اعوشن ىننأ فزعلا تءدن 3 ىناسانلا ماسلا مكملا ظوفلا فرارئ الاقو |

 ٍ نيالا باننا ع مضر هتئقلاذا مالكلا ءتعشناولافاعرو طه سا لدم لجرلا عشناو | وأ ١

ْ 

 .ةرهملاوأ ضاسلاصلاخنول لك ىمعدالا لاه عصانر ةدصأو عصان ضس أ لاسقي ئد لك نمأ نمأ

 د.سا لاق عصانوهنةرجاوأ | ١

 تافدو مار ةصأ نمد نم © «سينأب هدهعال ل قام دس 0 ١

 ١ للا ل ل مل 00
 ىأ



 كه (مخن) (نونلاىلم)

 : ماغَتف اهو دك قفار 1العف درغوبأد_كنأو تماغأو عامم ىههذانهري سف |

 أ لاقي دسعوب ألاف عالم باقع هيتدو ؟مهلاثمأ نمواهم تان دال ىلاةزاغملاعالملا اوعسلملاو ظ

 ١ كلدكو ب برغم٠اةاء هبت ةاحوءاقزعلا ههترا ط مهلوةبءد-ثوعو عيجباو دس اولا كلذ | ٌْ ْ

 ْ ] اسرذفصيرعاشلا لاق .عيرشلااضيأ عمل لاو ند
 ههوأ| ١ قفالاّر ساو ةنوخلاردان 7 1 بربه عزت ولع :

 1 5 تعئمو عائم و حونمو عل 4 عنمدقو ءالا ف بج عم )عم 00 : : سس( ا رلا ذاموهذءئمدقوءاطعالا فال مذملا ْ

 0 زق نالؤو ةعاشم مضلاب عنمدقو ا ا 0

 | | ةرف كو رفاك ل ثم عنام عجب ةع ا لاق.و تبكساانب!نعنإ كد دقو كب رلاب ةغئمو ا ْ

 : ا كهضرلاناعزقملاالكلالافو 0و | ١

 أ نع نام را ك!دناقرام ولا هلاجالإبق 0 ينوتب ج -  ا

 اا رحلوأ اوطاشنلاةعمملاو ا ملا لا غامدقوا ا
 | طف ذخؤي مورلا دالرب ره نم ليسسي عم اضيأ ةعب ماو ياهلا لماوتبا سس ا

 ةسانلاة.ملاوه ينريجغلا هي همم قدأمو 'هتاسلا عملا وهف هدماقصاقخا ْ /

 عوبنلاو يذلا نم حير اهوبنواعت عبو عيا عشت املا عين عت( نونلارسف )| ا

 ا املا عمل او اعوشإ صضرالان ءا اردن ىدح ىلا هت هلوقهةموءاسا نيع | ا 1

 | 3 7 ع مم عصارخا ادت الكلاب نال_:ائءلع ا.نادق لاق. هال الاه هكر ءاسم مسالا جا عضا 1 ْ '
 | لوا رس مث عبنلاو لاثنمل قرافمو ثعبنل تكا ىأ عابنيل وب ا ْ ا

 |ماهسلا اماصغأن مذختو ةعنةدحاولا ساوقلاانها ربعنا احنا ش خامشلا لاق[ 1

 سرمذو بَّةَءْنَم نانأع هب 03 عرف عينلاحا دق نم هروصأو ةمملا يرد 'ٍ

 لاقي تسالا ة-عابتلاودلب عيبطو ع ضوم عاش ,«قلغن سل ن طغلا عرذق ربل وش | ْ ْ

 0 ىأاءووغ عضو عدني ماهطل | عوش (عخ) اضيأةمدهم !نيغلابو م دز اذا كتعاننتيذك | ا :

 ًأديدملا عوصضلا تيكرسلا نبا لاهو نيل اود ”ىبدلا عون و زم لاس: اعوذ ءامو هلك أنهأ ٌ

 ًافءولاو باطلا هم عت دقو عيخأ لاشبالو فاعلا بدلا عمتو لاف ريضبلات ش١ 1

 : اذاان الف تعحت ١ 4+ :م للود ه4 عضصو-»ق ”الكلا بلط مضل ان ةعمتا اورثأ والغد“ اودلاو | | ||

 تنمو اود دقو نوء تنمو ةعجان موقءالؤهو يا تال < 1

 - ويح ح مصخأ -

 530 ©" ا عيستاو م ونءاملابو قيقدلاءبرعضي طبخ مهلاو بوةدب نع تنوعت اوعصت |ىعمف نوغمت | 0
 تا أ ل ةصاخ فودللا مدوه ىعصالا لاقوداو لا ىلا ن اكحام مدلا نم عدت اوري_عملا ظ ْ

 ب 5 - 0 هءضر انعنال_ةعضت ١ و هّتعاضتي ىر أن الف عضتو ةماضخلا مضلاب ةعاضتلا 00 )أ

 جيت ا 1 زا ال هأ نمسانو هعانضتو هع اذ تعطق ل ومد نم برعلا نما سكلا لاف هتعدعب ىأ | 1

 عيب لصفم عضتملاور اقفل! فو+ ىف ىذلا ضب الا ظيفناوهو مال عاما ناضنو جدول |
 كالي عاضنلا ىلا عبذلا ىتنمزواج ىأ اه هع هج د لاقي نطان نمسأرلاو قئدل نيب ةقهفلا |

 * 02000 || ةصصتلاو دولا هَمعفو ىلا مها ربا طهر نا نم" كتيبق عملا و ةعونتمةنادلاسقيو | ١
 ه1: به ا بخ اسس سسمول

 و3

 ل حاس 3.5 وهو"



 ) ععم) (نيغلا بان) ظ 3 4

 7 لاقي مل ةعطق مضل ب ةعزملاو ىفهملادعبتساانغاو عامقتل | نع ع زتلانوك نأ: دنعوأ |
 ا 00 ا هرمابكتلان ةعز ماو ةءرتب ىأ» ءانأل نه هع له ءانأ الا يف امو م ةعزم ةيلعام

 : مردخ فز ًاهريظد عم (يواط فصب رغاشا!ل وق هئمو قرألا نه ةقزملا لدم

 ظ ىذولا تلا لاق عسنو عسم لامعتلا عبرا لامقي يعصصالا ( عمم اف عيرسىأ ظ

 أ[ زيزي ضرال اهاضءباهل ع. 0-0 ةيووم همست ردن لاحدق |

 | حفلا تعشمو عهجباو بانكلا هر )ع( للدللا عم٠ ىن عبد ىأ وو هلوقف |

 || ىأكل عئمام نالفنم عشتمالاقيو ايش عدت ماذا عرمضلاىفام تع مةماو اهتءادح
 ش ظ | ١١ امم اسبو لعلاج انأار ءالانءا لاق تد-وامه:مدخ

 |ىبو حول نم بانذالان ءمع' ةهيزرلاق هتكرح اهينذبتيا دلاتعص ما( عمم إل عوشم د

 ظ للاى ةدلاحلا ةصامملاو ف ملا ب رضلا عمملاو |
 ئ 3 لثم ع رمسي ىأ عمم رم لاسقي ودي فرد اولا مالا تءضمود زانيلا "انما هس رماد اةيؤكملا

3 
 ٠ 0000 * تابللما تو عضو ورعو أ دشن او عزب

 ٠ . ليةمزءالاق قارب ىأ عصام ثو ض وأ ىأقربلا عددو

 ا الاضسلا نيت نصلق ىلع 3 هنول عصام نم تغرفأف

 1 10 ردلاةعدام ىنهذ سهذو ىلواذا اعودمةقاسل نبل ع-ضمورعونأ

 2 أريغدا هاا .اهماط ءامنيرهشاهعست ةعبت هصبحاملا لوق ىؤربو عمم لهو :
 : ْ | لاق مولب ا نابلأ تيهذىاموقلا عصمأو اهطبل اهيلع فس ىتحاهرمشت ملع كرلوشب ةمدعم ْ

 ظ دربلا عسدمو لاق اماما تمهذا ذادلبا تعصمو هلبانءا بهذ اذا لحرلا عدمأ ةدسعوأ وأ

 1 ىلدتلا بلغالا لاه بهذ ئأ عمتماو ضرالا ىف لبرلا عصمءاّرفا ١ لاق بهذىأ |
 ظ عمار هوعلاةرعاذر أ ةعصملاوراط ةزمهلا لام هةعدأاو تفالاعالمتمان «مع نشو

 1 هدءد قش قلمءام بر شتم تاب هتك ان خاسبطز هبةعطقادادوهااتءام .( خلف )ل عضم

 3 اسوق صن خاعشلا لاه عدصتو

 ظ ةقاطورحم ارق « امثال امنيلو- اهعظت ظ
 ظ لزتكو شد رعلاروظ ىلع ىلاعذت « اهمال امنءاو اهغطت را
 | ًارغاشلا لاب ركلا فلاطبالا توصو هوغو بصقلا ف قي رخل توصةعمدملا ( ععم))|

 ا

 فى ف لاا "الا ةعمعك اًضعب 5 هسكءن ل_هعرب سرمد هريس نم (كلاه نب بعك )|

 رماد حلاة شاوراسنى أ موقلا عمم و ناعمع مول لاسةيرلاةدش ناعمعملاو | ١

 عمعم نومءاسنلا ةفصيف مهضعي مالكز هواء ولام نما دبحأ ىلطععتال ع_ثاه ىغأ ىت أ ظ

 رج ات بلغن .٠ يح عب ئيءعملاو ماكتلا

 ورب ا ا اعمازج لوقت ظ

 5-2 |كلذكو لام ةبيروأ عزذو أ نس ن هريغتا ذا هنول عم هال تقي قاسكتلا لاق غةضراذا همأ ظ

 ةقانثلا تعلم لامة يو فرفالا عب رمسلاريسسلا خللا( عام ) د وجأ يدانو عاشباو 2 ْ
 ا دو تس مم تم واس

 اه ريس



 21 (غطص) (ماالسف)
 لّدفا دم ىأ عئام ليحو دئاز حار أ عتام دما ةروس ىف هنازعمو : ةغبانلا لوقو ||
 اموةعفتملا اذدأ عاذملاو ةفلسلا عاملا م عئام هو لمح لكو5 را دب دشاكأ عتام ددنو |

 ىأملابص مالغب هينم ّنهْئقَل مالغلا اذ.بفتيرت_ث ا نئالاسقي اعدم عدم هن عمم دقو هن تعنت
 عاستماوهتامملاه,تدءس © اًمرشنا تع شما عم ثعشا |لاف هيزنيهَدَما
 تعئتساو ذك, تعلتو عاتموأ ةءلءاغتا ىلاعت لاقو اثعشمىهم تدئلا اذ بو

 هللا ةعتمأو عافتتا هنال يلا ةءدمو قالطل اًةهّتمو حاكنلا هدم هنمو ةهأملا مسالاو ندعي
 ىارال د شنو هب تدم ىأ ئشلا, تهتم أدير ولأ قععمم مرادك

 اهتماق وفل اناناكواعدق « ارواج ىشنيدعش نمنطءلخ ظ
 ] ٠ ىارادئن و ءاثمورعوأف |
 هّقءان و هش فركب »* هدج عم أو ىدج اكو ا

 ماللاءق ّرفللاناكو لوالا ثيبلا ىورو ىتءدالاامسهفلاخو غلا نم قرغيهدسج عاق أ |

 نيذه نم د او لكمب عتمأ ام ناك هبهركذيئشب هعتمأ الا هبح اص قر افي د أ نمدا لوشن |
 لا يو هدسج هقلا عّدمأ ىأ بصنل انج عت مأو ىاشلاتنبلا ىؤرو هقرافنأ هبحانص |
 رسكسحلاب عملا( عجم )ب ىريل |انعورعوب أ هاك- هنع تد:غسا ىأ ن الف نع تعتمأ ظ

 ةعاسجم عجب رمسكلاب ىلدجرلا عجتو ةزمولا لانم ةعجلا كاذكو هل« مضل اب ةعج او قوحسالا |
 لافو ناب ندتيرتوهو .ماعطا!ن مب ريض عجل اواثفارتواجامت | : نالجرلا عجاةو بوعي نع ىنءلاو نزولا ةعلج لاثم+اسملا يلق ةعأ ماو نجاهتاذا |
 اهءسنعضوولناانددوذ « ىلا. -ثالئانرادفنا م
 اعد نك نعضوام اذاف ٠ .قانش مث قّرهمم قراج 1

 اعمانمتشا اذافاشو را. افالّرهااو صا راج - أ
 لاه دربعوبأ هزءداكح ضعبلا ّمكو هضء كدا ذاربلتا ىف عذم ىف كلا «(عنم)(
 بيلا عيرملا ( عره )نهب ىر ىادل اوس عدم هر باذكلا لاشي ورسسلا ّمكيال ىذلاعاذملا ءأ
 0 برو ذوب لاق .نانعأو نعأ نيم لدم عاماو عرمأ عدخلاو |

 ١ عضالاهتءازأوذانقلالثم ه. يصسهتعواطو ميما لك 1 ا
 عر* وهئاعيرم هدنصأ ىأ هّمع سعأ و عرأ ويف الكأ 0 عرمأو مضلاك دا ولا عرض دقو |

 ضرأو ب مخىفم_ميئاوم تناكحاذانوغرم موقاا لانو :لزئاق تءيم أ لثملافو |
 ةيور لاه هي«ءسوأو هئمراك أىانهديهاسأر عرمأو ةدصخ ىأ ةعو يعأ ْ

 عرعناهد نم ادروّتاك هع عرعر مم ةدوعن اب نصغك 1 4 ٠

 نبانع ةجاردلا هيد رئاطةزمهل الاثم ةءرلاو هن اذصا نهدلان ىلع نوت اكحلوش |

 عييزقلاو سرفلا كذيكر عرس عأ عزم ىظلازم لاقي عزم )"عرب عج او تيك
 عزمت نالفو كلذية دوف هفاؤوت م هعطقتاهنااك هتادبزاذا ايد نطقلا عزة ةأرخاو قبوفتلا
 لاف ع زغيهفنأ نأ "ىلا ل. ىت>ا دي دش امضغ بضغ هنأ ث ب دا ىفو عطقتي ىأ ظمغلا نم
 . أ ركس لو تضغلا نم داءرب هن اكءارتنأو هو عزتي هينسجأ ىنكاوئئش عزت سيل د سعولأ



 ةتهال م ىنايسللا نضروسخت و بهذ ىأ هنول عفتلاو باول ارضامملا جزا ديد ثالاو ْ

 (متؤنأا (نيعلابا] 1
 ا

 . د ملا ىجعدالان نءهسمزإو هيوصل ا ذااعكل هم ولا هيلع عكس (عمكل)

 ب ا ا رسما

 (ةئيطخلا) لاهو ماطق له عاك-:أ سعاو نسفنل اليلذلا ديعلاوه لاو

 جاكداهن دمهة تدب ىلا * ىوآ مْفَوطأ ام فّوطأ

 اهكحا:أ ماو عكلاوهف ةعاكل عكلدقو عكل ىوذاب ندللو عكلابءادنلا ف لوجو

 00 لانقي ةديسعوبأ لاهو عكلأ ن نم لود غم هال ةذرعملا ف عكل فرصيالو

 هنمثنؤملل لاقي ئذلا لو دعما كِل ذ سنا هنال ةفرهملا ف فرص اذذ ةعكدا ى 'الاو عكا

 ىبأث يدى واضي ًارمغصا ”ىبدللو عكسأش علا لا ةيو .رغاو درص ل ءهوهاغاو عاما

 ةعيكللاوو ةوثلاةمالا ةعيكدللاو اههنع هللا ىضر نيسحلاوأ نسا ىنعي عكل "نأ ةرب ره

 ١ مهنه هللا ىذر ص ارعنب هللا دعب "ىلء لاه موق

 7 "يف عمات تءاحمولىرامدا وطقس مه

 ْ اعكاةريد ,سماذا (ىتاودعلاعبصالاىذ) رعاشلال وق هنمو عدسللا نك اسعكللاو

 0 واتا قربلا عا( عا) عاضرلا فز منلا اتي عكا آلاو مهسلال دن ىنعي

 ! : رعاشلال اه بوذكملا هيهيشدو علي بارمسلا لاسةيو هلم عملا و

 0 1 ملي تااماتلا ىتو 5 قينشتاعلاب 11توكشاماذا

 : رذنلاامفرذ:جةعامل 5 ةءفوللا نم ىلا ءانودك رج نبا لوقهممو ةالفااةعامألاو

 | تكس نيا لاق ل سويلا ىف تذخ أذا تدنلا نم ةعاطق مذاب ةعمللاو باقعلا اضرأ ةءامللاو
 الاوهو "ىلاخان ءةعمللاو تسب اذا كل دوس 2 نال تنكم أ دق ىأ تش ح أدق ةءامذه لاش

 «ىكرلا+ ىع'الاو ةعلطم ى مو تءأ ًادةدالي هذه لاقيو لاك صيد ' ىدح ةعااهل لا ةداللو تنن

 . اعم-دقو ىأردق ناك نافل كنب ىذلا جمالا ٍْ 1 رن سوأ لاق دقوا

 1 ىالادكنأو ىاملا كلذكو مدةدملعفب ىعاالابصت

 ش 8 وج اعلا دنع هل ساو « تبرظ# ىلب نمك رتزئاكو ْإ

 ورعوبأ اهاتلح ت ّدوساو لمعلا هعورض تقرشأ اذاةٌوبءالا*ايطأو ناناالاو سرفلا عملأو

 ليخلا نم ماملاوريغتو بهذ ىأهنول عقل !لاستيو هةسساتخ ةحاؤئشاا تعقل وئدلا,تءاأ

 ةعول( عوا ) عاوموهف ةلاطةسا هيف ناك اذاف هنولرت اسفااذه عتب هد جيف نوكي ىذللا

 ةعالنانأ لاةيقوشلا ن نم قرتحاىأهداؤفعاتلاو هعوأب "بالا هعالدقو دق 3 رخ”بملا

 عّردفلا نمىهارا مأكحوهلا ىهوداؤفلا ةعئال ىأىممالا لاك اه ىلا داؤغلا
 ىلافلا سد.ةاهتعهالذ شرما داوفلا ةعال عام ىدعالل دشناو

 ظ عاضهأ ت ءهو عالأ تعل تركسلا نبا ىحو عسل عالدقو عو زج ناسج ىأ عال عاد لجرو

 لجو مس هنأ هيد هل (عه) عئال عد ادلدخرو ةعال ةءاهدأ ماو

 شلك نعل يانا ئاشاواطو عشتراأ عتمرابتلاعتم( تم )» ( رفارسسن )
 +: الغ فصيدسل لاق هريغ هعدموئ ثلا عمم دقو أ

 دال ا عا م # هب رسوافصلا | نعبع قدم

 201ذ“ظ“”#”"س للي ع يي حا
 ل اودو



 39+ (عقاز (ماللا نا هف) :
 | (قةشتهمقسلاكأ) اراطنالو ”لفآأ ال الس 8# ىنكوهذ ةقيقءلاك سو ةرتنء لاق ا

 أل -رلا لح راع نية ا دلال او ىجهتىتلا ةعماكنلاو هعجاض لاش م هعماكو

 ديزوب أدشنأو برق ىأ سهالا ع كومضناو ضمنا عونك عنك( عنك ) امهنيب رتسالا

 أ هلثم عنك أو نالو عضخ ىأ لبر عنكو بورغلل لام ىأ مكلا عنكو »* عتكترملااذافا|

 ىأاعنكر سكل انههباضص أت ءنكو صاضخقن الل اههسانج تعكاذا تاقعلاتءدك آو

 ضتنقتلاعينكذلاو 8 اهب ىملاهفك تصضصأف 2١ رعاشا!لوقهنمو تدشن
 اوءقجاىأ موقلا عنتك او عبقجاو ضيقت ه3 ىفريسالا عنكم لاقي ضرقتلا عنكشلا

 هءوكس غب ىحأ لاقي ماجبلا ىلِ كال دزلا فرط عاكل او عوكللا (عوك )
 ىلع ىثمىأ ع وكيبلكلاعاكو عوكلاةءاعوك ةأصاو عوكل حودملاع وكالاو

 ةفلعاك أو عيك !'ئذلا نع تعك قاسكللا :( عسب 5( رذاةةثنملمراىفهيوت
 بوعي ه:ءداكح تنبجو هتهاذاعك أىعالا نعت ععك ىف ||

 لجرلا ”يذوالاو تدهقاذا اعواهقارتسا ةسرقلاعادتلاو هعداول نم هللا دوعن لاسقي : ١

 عطالا ( علا ) اهسله عسا: ةماعاو برقعل ا هنعسا (عسا) داوةلادب دلا فد .راطلا

 نطام ىف ضان كي ردتتلاب عاملل او هسسأس هن "اكضوولاواءانالا ىفام ع. رت مااا

 لح راه امم الا ناننسالا تاس اضيأ علطالاو نادوسلا كلذ ىرت_ءدامرخكصأو ةفثلا

 مطتلملقل اا ذي اعطللاو )١( رس دردءاعطلزبع زحارلا لاق ءاعطل أ هاو عطاأ

 0 فلسو ىجصالا لاقو ديام لوقأ ىف مسعان ثدن عاعالا «(ععا ( ديردنب ا هركذ حيرفلا

 )5 لبةءنءالدشنأو ةعاعلابدلا

 ىلطا:خاهي طنب جرجدو « اهطه دي ناذوملان ءعاعللا داك
 ىلتنانع رغو اهتمعلت تاقات عاوان” كنا تدرأ نافاجتبنأ اًدااعاساإ عانت ضرالا تغلأو
 *لاكلا ةعاهالاورعوبأ لاهو ءايةريخالا نماول دبأف تانمع ثالث او هرذ_ه امءعلت اهلصأو

 لاه ٌةعقو هب تناك لبج علملو هصيصخ همعلعلو بارمس !اعلعالاو عرب لوأ عر فشلا

 امصفكلاز ءداماذاأما مح »+ علعل موب صاعا:م قاد دقل رعاشا

 ةلرسك ىأ غلعلتف همظتعاعإو سوال ازيخ ةءيعلل و رود: ىأعولا نم نالف غلعلنو

 انطرعتأ ا واهي ءافاضي أ ةدازملا تعفئاو ءاطغ ىأ هرمنا: هسأد عفل( عفل ) يكشا
 (©) - :رعاشلالاك هيعفاتيام عافللاو هب تفلت ىأ

 ١ باعلادءددغتلودعد 2 اهرزغمل ششي عفاش م

 يذلا هل مث اذا نال#ف عفاتو ىطغتو هب لقا اذاقرولاب رمشلاو بوُدلاب ل_برلا عفلتو'

 طنا عبب هنعمل 6 مار ةامتا تايبلاوسمالات تعءفتلاو اعل الاعافتلالاو

 : | مطلا«ةعاقلاو# ةرعبلا ىو نيغلاةياص|ىفالا تو كلام و دعو لاق هناع ىاهن.هددعتإو
 مجسم دمع

 5-5 507 ل

 أ مدلك هعجو أ ىأ هلاسلب هعذلو هتقرح ااعذارانلا هتعذا 2ع ) مال رضإلا

 ٍآ هعطأ [نيسكلاب هتعطا اه. ج- امهم لو ةن كل برب ناسف ارؤم برضت نأ اضيأ عطالاو سعل الإ



 0 انما 5 ْش 2 ةغاو .
77 , 4 

 ور, ذاكر و نبأ
 1 داع يؤ« هنو

 * * نأ ءأو مج
 م7

 (غك) (نيهلااباال_--
 هس سم

 | اعركىورتناامواديدشاءزرج .ه اثر نااملبآامسس . لبالاةباعرف قرلاب
 || ءانابالو ةيفكب برس شي نأريغ نم هعضومنءهيفب هوانثت اذ ا اعوركع ركسعيءا.1ا ف عركو
 عرك اواعركع وكي رمسكسلابعركىرخأ ةفغلهفر ني -ةنوأا بفقعانالا اذهىف عرك ١لاست“

 ءاملا ىلع ىنلا ىل هلا تاعركسملا وتاعراكد اوم_هلبادودروأف عركلاا وناسصأ اذا موقلا ١
 عاركلاو ورع فأن ع ع ركدقو عركه يفو نيقا مده نم ق.قدلا عرك الاو ددسع ىفأ نع
 عهلباو ثنؤيوركذي قاسلا قد:_موهوري_بلاو سرفل! ف فدظولا ةلزنع رقبلاو غلا ف
 | لضن أو هو ديلا ف عارذلا نالاعارذ باطفاع اركدرعلا ىامعا للا ىفد عراك أم عرك أ ظ
 عاركلا ىعدالا لاهو 3م مةرلسا نم مدفن أ عاركلاو ل رلا ىف عاركصحه! ند

 ْ ْ صوح الان: فوعء لاق دَدمَةَّر_طانمقنع

 عارك-اانةفسولا ااناك «٠ ىذرعءارعشلا نعضطألأ

 ظ 0 عسرك ]1ه-.:لدانا عموم مسا عاركل اواسط اةحانب فورعم عضو «ميمغلا عاركو

 |عسكتلا( عسك ( غسرلا نع ئئامااودو رمصنللا ىلإ ىذلا دنزلا فرط عودر كلا! |

 فيسلابم_هعسكي مهراندأن الف مما لاقي كم دقرد_سوأ دس نا فال اريد برمضت نأ

 رااةع رس عسكلا و ريغ ةعبسءانشلا عسك رعاشلالوق همو مهدرطي ى أ مهو كي 7

 عسكلااو اًضهباهذعن عسكي لومملاتدروو اهذ..و لاعبات لع اذااذكبهع مك لاقي ْ
 تبرض أ اهريغب ةقاسمأ !نهسكو غسكلا نيب ع لك ؟سرف لاقي ة نمل طف ارطأ ىف ضار ظ

: 

1 

 ْ بدلا اهباعتةخاذاكاذو انهةرطاهلو دو اهرهط ىفنمال اًذارتءا دراسملا اس انا فاح

 َ 6-5 هزلح نب ثرهلسا لاه لباةل 'ماعلا ىف
 : جتانناانمىرذنالك نا ه اهرابغا لوشلاعسكنال

 هرهط ىف هسسقبت ذر هرب_ضتو حوزتي لا ذا بزعلا لجرلا تعننموعو عسكم لجر لمق هذمو |

 هريغب عسكم ىتذالا « هرهق نم اهجرذكال هللاو زحار الاف

 ةدئاز ميااوراخلاة ب ريجانموعسكلاوريهلا ةعسكللاو هيرفثتسا اذا هيئذي باكلا عستكا ءا

 اهوقاهنم ذا ىت- ةعبن فر مهنم لجروهو ”ىعسكلةمادنمهلوق هنءونعلا نم” ىح عسكو
 ىعمأام ىأر مصأ دف سوةاارمسكم أطخأ هنن ظو باصافال _ءلاهنء شح ولا ىرفالو |

 رعاشلالاه مدخن .هلا نم

1 

 : ا دي تهنضام ليم تآو ه لكويكلاة ماد: مد ْ

 نءه سب اذااعاعك اق :رفلا دمك أو سدتحأف هةسح ىأ عكعك_تذ هتتكمك عع ( ١

 عكف عكدقو فيعض ناب ىأ مضلان عكمك لء-رو اك ”اك:ىف ةغانعج ىأ عكمكنوه وج و[

 رعاشلا لاق: عاكو عكوهندوج أر يسكلاب عكيهيوبدس لاهو مضاان عكي سنون كو اعوعك 3
 | تالزو تالز لثم ناّغل تءعكو تءععك ديزو:أ لاو . امزال ل->دلل مولا عك ناك اذا |

 ماك ءاناو اعلك علكترسسكلاايهل بر تءاكد قو م دةااءن وك موو قاقش لكلا 4 عك)

 | فلاب الكت او ذو دسعىب أ نع مغ نه ةعطقلا ةعلكلاو عطءاقسو مولاه سلع يتلا

يمكلا 2 عمك) ءاوذالا نم نغلا لولم نمله مسا |
 : انعمكلا كالذكو عيصتلاع

 هع حصل ل - هيوس .ابتصم دم ا مال ,



 ك3 (عر) (فايلالنفكال

 0 ُئاتسلاسرافلاذخأببط « تاق عانتااقودفددغتنا ْ
 لاقي دوهثلانملدعلا فلاب ع.قملاو .عبقلا كلذكو لضضاا بسعنمق.طاااضيأ عانقلاو

 نامنةَدأ ماو ملا ناعنق ل جر هنم لات هن ىذربو هلوقب عني ىذد ىأع:ةمدهاشن الف

 لاهو ىضر عنة «ىأ عهلباوةينثتلاو ثنؤملاورك ذملاهمف ىوسسد

 امدلا بلطي ناان1«لقتنكنا و + هلم تا ضصايؤد هل تام (

 رجلا فد ةمرلا ود لاه نتا ومس نيتك انيبىو-اودو عنقلا نم هرمكسلاناعنةلاو |

 سانوو اذ ل قمل ناو شارف 95 هفاطذراد عْمملاَّنانرمصبأو

 البا فصيخ'مشلا لاق ىل> ادىلا هنانسأ َهق وطعم ىأ عنتم مو
 عقول! داك ذناون » تاءنةعماضعلا نركاسي

 | تءنقو ىهت ءنقتف عانتا امسسلأ أ ةأرملا تعاقو ةضِي هيلع ىأديدنثتلاب عمل جدو ١
 زحارلا لاه هسأ رلاهلئاربّة راد !كيدلا عنقوابرمض ّط وسلاب«بسأو

 كد ماي حان اوءالثا ره عنفم برخ لازرالو

 ةيقدلوق كل ذكو مهسؤر ىىذقمنيءطه «ىلاعتهلوق هنمو هعفرا دأ هسار عنفا فسوبوب لاك
 تونا! ىفاوعفراذاةالصلا يف هيدي عئزقأوروملاقنعىعي . اه: ةمافيلصهاهورف ريش ٠
 ( تءنةأو برم' ل ضوملا ىلا «_سأ ردم ذاربعبلا عنق أ وع دمل ههجو امنوا القس سم
 هتقان فصيح ارلا لاه ىلتءاءامملاةيرج هب تل ةدساو همفام بهل هته اذا ءاناالا ١

 ىرذلاهلعو لاف هه اهلا لم ءامت»اسرادلا | 3

 طيغلا,ن دقو كرادلا ةعاه ف هب. .ةمحاض ىلا ءاسن تكرتلهو ّْ
 اضنأ هتعقتو ب وعي اكس دحأ ىأ عبتكرا دلاام لاقي ( عتك ( (بننالا 3-0

 نادرمصو درب لئمتاعتك عج اواضيأ يقلل !لجرلاو تاعتلا داو عاكسلاو منت يب ارعأ نم
 كتاوت بأ روءاعتك -اعجيرا دإاءذنسه تر رتشا لان ةب ثنوملا دك وف ىف هامجيتك سعب غاكو
 هنالدرغيالو ديك اذلا ىف عجب ىلع عنكم دل -ةيالو نيه تس أ نيعجلأ موقلا تيأرو عتك عج |
 نم همم فرحا !ذهو ماى عشك كود هلع أمها اوقنمذوخامهنالاقيو هلعاسلا 1

 ممغلاو لبالاتعزك( عنك ١) برهىأ عتكو ىراسا باتكح رشق هركذ نيب وعلا ض::
 هسأزهيرودخو هعدد الع ىأ عنك ونيل عئكو اهطولثب تدرو ا مل وط ترتما ىأ اعدك ْ

 ةئلدع ىأ ةعئاب ةعئاكة فشو ةمدكضيلاوهواسهدي نب تمر ندّقلا تعثكو . اثكوأتك ل ثم
 انيعار بصب عامرلا نبا لاق : هيف ع ركيءاعسلا ءامدي رمان ع ركلا (عرك)ب ةضيلغأ



 ) عتذ) (نيعل ابان) 114

 .-- ذكي يي يم

 ٍ | ا هعاس لك اذاش ةعلق شافعو نام اومانع 7 مضلاب عاق لنا ذه مهلوتو علق .
 ١ علاش ن ناكا١ذاةءاقنالفو هور قعاغ أ ةملت ل ءرهاشب آلات و ة سمع اعز ة سمع مود. نأىلا

 لالا سب ثن داس! ىفوةيراعلا لانملا ا ذرأ ةءاقااو عارسضااو نشطملا ف تدثءالو هس رس نع

 هنللا خي يالثيدهطاىفو(١ )ىلع ريشأا عال هااورخغ اهب رب ىذلا عالةملاو ةعاقلا | غالقااو“ و نما

 ةسعالق هنم ةعطقن او *ملا هنع بضا ذا ةشقي ىذلا نيطلا ففتم مضلانعالقلاو عالق فازوع . .- عالما

 ةوطعةرطداضبأ ةعالقلاو .!مياع ل د مف: كلا نع عفتريىذلا ضرالارمشة اًضرأ عالقااو
 1 عاقلاو ةعالةب ءامر ل اد هن ىجربف ىضرال | نم اتقي ردملاو ارضا كلذكو ل_مسءاضخف |

 1 لاهو عالق عبباو عارشلارسكلاب

 مطب اهؤسؤس داكدقو 5 عالقلا تا الثا بكي 1

 أ ةعمتملا 1( عق) ف درعس قلطعاو مغلا» اود؟نمف.ضتلاب عالسقلاو  تاعلقم نفسو |
 ١ هيه رضاذاهّتعقدقو لفلا نأ رز ى هاهي برمي ندحناك ديد ن « عمان ادا ىسيئوأ

 : اعاما ىفءىلبرلا تهقأ تمكسلا نبا لاق عمةناق هلال ذأو هترهق ىأ ىف و_عهتعقأو هدعقو |

 : هناي ىف مقنا ناو عز هوبأ كل ذيماسمم كب ركاان ساسلا نبةعقو هي ول 1

 ه:هلوقراةهشالال وصأ ف رتب ايأ عمقلاو عق ع هاو ماشسلا سس راضبأ ةعمقلاو |

 [|| لاقي رط اك ةشااذا* ايظا او لالا بكر ببايذاضي أ ةعمقلاو اع عمشترمسكلاب هنمع تعقأ
 1 رمح نبسوأ ناو هسأر الرع ىأ عمشتراسملا :

 عمت ساكلا ىفءارظلار ةعو « ةنص لزنأ هقاَنأرتملأ

 0١ الزل انيق بضرام عمقلاو عمقلاو: هنربإتءافعا ذا .ةلانيب عق بوقرعو | ٠

 نك - طول تءحو بوق_يءاكح هين ان نيك-ستو هلوأ فب : عة نولو قي سابو عطنو عطن |

 تءَدقاورعونأ 6 ةرمسلاوةرقْلا ىلءاماضيأ عملاو عمشااو عمشلا هسأر ف تعضو

 | عنقدقو "لكل اف لاذتلاولاوسا|عونقلا (عتت ) تعشق | ىف ةغلاءاقسلا

 || خامشلا لاف اعوذق عنقي فلاب
 عوذملا نم فضعأ هرقا غم 5 ىف همليصت رم ا للامل 5

 ديزّنب ىدع لاق منقو عنافت لسرلاو سانلا ”هلكسم ن م وع
 اعنا ءاح نإ رطغملا مرخأ لو 5 يي اح

 .الادتو مسقلان ئضرلا خ فلاي ةء1نةأاو هلق هتطع امم ل "الأ: ىذااوهءا5 هلا لاهو الث اس عد

 . سمبل ءاضرأىأ'ئثلامعتقأو عوذتو عنقووف ةعانق عنقي ريسكلان عتق |

 ا !ز دشن أ ودادضالانموهو ىذارلا ىعععت اقااو ىذرلا ىدةنووكمدقعوذقلانا ا

 عوذقلا ىفزءأ نكلو 5 الكت اق: تيهزدقاولاهو ٌ

 عناق ةشيعملاب قش مهنمو هب هسصلب دخآ دعس منذ ددبللاقو
 لإ هنال اعناه «لئاتلا نوكي نأ زوكو لاف عوض ارةفلاريثو عونشلا ىف غلاربش للا فو

 .[|| مزغملاو ىذرلا ىل اهتح ار نيةماكتلا فهم نوكف : هدربالو ليقيورثكوأ لق ىطعي اع ىذربأ
 : ةرتشع لاه ةعئقملا نمعسو أعاسنقلا واهسأرةأر اهب عشت امرنسكلااب ةعنقااو

 جسوس وبوس يس سرس امس سويس عل علا

| 

1 

 مو وح رس مسج ايكأ ية بيبي يبي لا اف دل مال لم كن ةاحيسحممم مسا

 نأ



 1 (مان) (فاقاالف)
 نا ل تم سس - -م--

 عددمو لظأ ىف انهارهشأ دقو ناهس ل اهلبالف كاي ْش

 انوياع برضا ؟يك تلا اره نة نرتو مه :ىأنب ْؤنو ةمكلا | ملع يت تامد> تال < :

 هل وقو ٌةمَعِب ايفو ىأاه هج لكأ تا لو لاق مدلك ول اذخأف بمق :رلاو ىلدملارشت حا دقلاب 0

 1ْن ٠ تعمد ىو تنيعلابو ىن د ىزدح لع الاءامولع لدتادقناح دفلاناذهو ىأا هارعشا دقو |

 | عفقاعمااو و ا يس سب

 | كال دال اة ءتويرطو ةفوك-'!ىلاةمامأ!نهذخ انني رط عاقمقلاو سدق البن نم عضاوما
 معا عاقمقو سا كأ عاقعق :رةورم سلا ىف نو دج مهمل عاق«ةبر 5لسقه“ هودَهْدعالا |

 درع لاقت سارشالا عمة: ضخانلا ىجلا عاق ءقلاولجد ||
 مدص درولا نه عاقمق بئاوث 3 ىنداعىألا ىلءىلستركذاذا

 نمىل_ ملافو ىدامع مكضرأ اوف عقدت ريح لاق ااا ىأ مهددعتءةعقتو |

 ْ ةفرعم مءاؤهو ركع ل بج نا ةةمعقو تنساب انواع ١ ك”ص دع عقعم مه | ١

 رئاط مذلاب عةعقلاو ةرضرلا دصم نيظاسسأ تنف هنمو ناعقيعت لاهل زاوهالابو |
 اذااعامعقا موقلاعسقا لاقي اظءاغسهءام عاعةلاور اةنملا لي وظل ريط نم منه قلبأ | 5

 ترد خلا . فاز ريمك-لاىسدا صوخ نم لهعبةؤ رعالب للا هس ثْئثةعذقاا 4( عفق]) (ازدواأ|

 هبه افعل هناك امن نذأو رص“ ءاءفقااو دارا نم عي يعفو أ ةعفق هئمانادنعت ثيدطاقوأأ| ْش

 ”م# ا عفق أل جر لاقي مدقلا ىلا [يءباصأت دقرا تلا“ فدل ال_>رلاو توزرئافر انا مباصأ ||
 رصاحلا لا:هعفاقلاو نيدبلا عفت لج رو عد _دالا عفت موقو عفقلا ان ءاهفقةأ هاو ش1

 ايان دا برم ضورو عفاق حار لاه ةدئاز ماللاو ندي ا ذانيطلا ن نم ققشتيو عاقام | ٍْ

 نوكت علاقلاةر "دو لوزهملاريمال ا عولقملاو علقناو علّق هتعلت اوذو ثلا تعلق ( علق )ل ||
 زج ارلا لاصت هن صو هب داونو حارا داز هي ؤنوكي فدك اهبسم عاشلاو هركتودمالاتث|||
 قة.>برغت اذ قوذانأو 5 قروالاريعدلا رهظىءودو « ق1 ىلا ثدلان ْ

 ْ قاءملا علقو هماعر ه َىَح رضع ىأو قناع

 ماقأ لاقي هشنم فكل ا سعال نع عالسالاو اق ىف وهدم لثملا فو قدنامز ىأوىأأ]

 لزرع و نكسي هاوس نم علقو علق ىفان الخ تكزت لاعب و ىف جلا هنءتعلقأو هلع ناك 1عنالف | ا ٍإ

 : هللا معن فل را و ءاهس نم القاف ىأ ]|

 لاه ريمتنيثرلانيا 8
 | بابالا| هنا نيع'ةلاىلا * عب رقىبءامدرءانبكو 1
 ةعاَمأا حيضو لمحلا ىلع نشا اا .طلاضصاصرلاه لاب ش ثدعءممااضد أعل ةلاو لإ
 زحارلا لاه هيلا بو :هفدس ىجاقااوةي دا لان عضو مكي ر هلانإ ١
 تالا ىلةلانلزايم « رعابالاوءثلاءفراحم 1

 رج أ نسا لاه علق عمجاو باصسلا نم ةمظعلا ةمطقاا اشبأ ةدلقلاوأ 1

 . انونج هءزابزابللتاّن د و + ىراوسلا عاقل هقوذأغ 7 :

 قت عارشلادنم تيل دو تر ؟ اريك ءدتنا عوج تارتي يدير 07
 | ةطصصسملباب ا” "1# ك<01 4

 ل حام ١©6«6

 بسسس

1 



 (عمخ) (نيعلابإ)
 - م لل صب سس سم ببسي دهيم بوم م دمع ١ ماي اوم ك0

 أ زي روشلاوهو ردلا نمبرض* ايبغلا لد .ءاهيطقلاو هرم دغو نعسلا نم ىلاعا 'فنلاو نوط

 ]| شفخالا لاف ل.للا نم عطقب كلهأب رباف ىلا عتماوق هلمو لدالارخآةاظرمبكلا» عطقلااو |
 ميهب ىلدل عاق ن ءانيلع مك « مولا ف ىرطثاو بايلا ىضفا رعاشلا لاقل مالا نمداو ب |
 ْ لامر يعيلا ىناكى طغت هدمت بكا رلاا ولعبت ةسفنطاشب أ عسطتلاو |

 ظ عوطقا!اهيك امن 0 ب هايف مف سدعلا نتن !
 ا بيوذى أل وق هنمو عاطقأو مطقأ عم اومه-لل ضد رع رعصق ل هناضرأ عطقلاو ظ

 ظ أةعطتمم تالاقو هنمةفئاطلائثلانمةعطقلاو: !عطقأو نا شسحهفك ىفأ
 |نءاهوغو ب تايحلاه مشب ابمأا ن نم تاهطقمأو يلا هن عاشيأمرمس كلان عامتااو حاكسنلل ظ

 ! ًاراصمالا ةعطقملا بنرالل لاقيواهر اهةرعشلاو باب لات اءطةمورعوب أ لاهو هريغوزللا | ْ

 ٌْ | ليلا تءاج لاشي و ىضمو اهفلخ ىأ اعيطقت ل محلا سرفلا عطقوءارلا باى هانرمسف دقو ١

 | ةفئاطلا عبطقلاو ما ارصا |عاطّشااو عاطقل او ضعد رثإىفاه_ضعد اعارس ىأتاعط وطقم |

 | ل ثم عاطق أ اولاهدقو اعنطقم او عج مسمناكس ا.ةرمغ ىلع عبطاقأ عملاو ممغلاو ورّبلا نم
 ىشعالا لاه طولا عطل نبرجو بي رب لثمر قبلا ناعتاولات دقو ىلا ارمشأ و غي رمش

 | ةعيطقلاو نعل اوأ فعضلا,#فصو اذا ماقلا عمطقنالذو ( ١ )امّرحلا عمطشااو فك قارت

 ظ رغم علت اودع 00 عطقلان 0 نارسملا

 ا
 ا

: 

 ا

 !إ

 ا

 1 أ لمرلاو ىداولا عطق: :مو هفر امتلا رخ تحاضيأ» لا 2

 [ ىأمسهتنمه أ اوعطقتو عطقتف ةرثكسللد دش ىشل!تءطقوءريغو لءحلا عطقناو اوىد رطلاو

 أريصن نأ نعزطبلا ف صغم عيطقالاو نضورعلا ءازرساب هنزورعسشلا عيامذتو.ومسقت ْ

 ْ وعطف اص.ةْكعظَمب بولا !ذهواوهطق ىف تنذأ ىأ مركحلا نءان امدق «تءطفأو ظ
 | بحي لف ىنحلا» هوكي وهن تعطقنا اذ الحلا عطقأو حا رخلا ضر ن «ةفءاط ىأ ةعبطق |
 5 باون نيرغلا لاق بارمشلا نعرف ذارعبلاءانلا فيلو عتمه |

 15 عطقمدوعب ةباحواوز 95 ةسفاتأد دمنا كادت تماه |

 أاوهلرتيوهثارظنل ضرغ, ىذلاكلدكو ول مزنه عطش وبا هل» نع عطقأ بنرغللاشيأ لاقي | 1

 | لثةجاجدلا تعطقأو هتفلش ىأث رغلا تعطق أ دق لاقي كنع عطةنااذائثلاتعطقأو |

 |تعطتقا لاب ةعطق هعطق ئشلا ن.تعطتق او لصاوتلا دض عطاةتلاو اذك ىلع هتعطامو تفقا |

 5 «ةنامل:11ىفو هوفر ح السلات وصد اك ةعَمعَمْلا 4( عمت ) نالذ مع نما ه.طق

 |اسم و ازملا تناو 000 اوريسكلاءاءاقعقو ةعمعقاوءّةمقو نأ: ا, ىف
 د هور لاه ةعشدل هب وصف تو هلاديدش ىأ مضاات هولا ىناعهق |

 : قلعلا ف السر وحل اةمّدعت 5 قلصا | ين اهّقهق ىل ىحاش ' ْ

 ' ١ هتقانفصدمثك لاه ريسملا ف جادةلا لم ىذلا عم ءَملَأَو 1

 ظ عبرأ لطلا نمتال[عضوا اهبرلى دوت تاضن اف رعتو 1

 مهمل جادا سارا نيد ه يضلاورباوهلا صن نميز وتو 1

 اهلع 0



 " يام (عطقإ)ا (فا'ةلال هق)

 42 عنق )ب ني ماا كعزانقانع ىطغثندطا فو . هتاعزتقنيباسطن اك . علصا!بدي |

 ةردي ل ش٠ عشقو ةعشق هسامةّنال ساس قريغىلء عاق ةددحاولا ةسنبالا دوللسا عشا ىنعمالا|
 اذافمهلعانرغأ لاك ةرازف ىجةازغىف عوكالا نب ةلسثي دح ىو لاقي اذكه هنأ الاردبوأ
 مكس دول :رزه ىفأث يدا هلاموأ هل دملا اهب تم دقفا تت تأفاهل عشقاملعتأ صا |

 || متم لاق فارطااوهف مدأ ن>ناكناف دلج نمت عشقلاو عشاان فوة ءأام لكب |
 ١ ظ اكاامهاأ قري ةربون نبا

 0 اعقعقتءانشلا درب نم عشقا ااذا 5 هسرعلء الا ىدهتامربالو :

 الأ هتك تمانأ هتعشقواضيأ عشقأو عشقتو عشقناف هتفشكى ب اصسلا عبرلا تعشقوأ
 موقلا تعشقو ميدغلا عانشقنا دعب قت باصسلا نم ةعطقل اريسكلاب ةعشقلاو بكسحأن |
 (عست ) هنءاودلقأءااانعموقلاعشقأو !وقرفتفمهتقرذىأ اوعدقتواوعشقأف |
 || ةقانلا تعصق دقو ةّرلساو !ءاملا ع رب عال ١ عصقلاو :عاصقو عضق عندملاو ةقور عم ةعصقتلا|
 هيلع هنأ ثيدلا ىف واهاف ت'الفاهتحرخأ ىأ مهضءي لاهو اهنوح ىلا اهتتر ىأاهترحعأ
 مظو غضا ةَدْسةّرِما عسقدسعو أ لاه امر ع عصقةلاسهناو هتلحار ىلع مويطخت مالنا |
 ءاماعصق لاسقيو اهلل واهعشه نأوهوهلمقلا عصق نمو) هج ضعن ىلع نائسالا ضعبأ

 ْ ةمرلاوذ لاق هنكسو هيه ذأ ىأ سطع

 مهالؤ"ىزالذ نصت دقو م اهرثثا رص عصقت بلا تعاصنافأ |

 هللا عمقو كفك طاب رخاذا هّدماهتعضقو هنردحو هنرغضاعصق ىلا تعصقو |
 ءاعصاقلاو عمصقو وف ةعاصق عصق دقو دا دزبالو بُدِنال امش قياذاعإ وصقم مالغو ةيابش |

 اولعجو هل ءاننبءالعاف اوهش عضاوق عجلاو لخدت ىأ همضعصقت ىذلا عساربلاة رج نمر |

 ةعاضق ( عشق ١( )١اعصاقلا لم ةزمولا لاشم ةعصقلاوءاهلا ةفزنم ثلا لأ |
 عمن ةءاضق هناريضم باس معزتوأ يسن نيريج نب كلام نب ةسعاضقو»و نفل نمىتونأ |
 تيعامقو اطق ئلا تعطق:( عطق ]ل ث وغلاوبأهفردد لوءاملا ةيلك ةءاضقلاو ناندعْبا |
 | اعوطقريسطلا تعطقو بهذو عطقن ئ أ اءاطقو اعوطق ةدك رلاعام عطقو هتريسعاعوطقربنلا ْش

 هجر عطقو -ع-ج اوروأ بهاو د عطاوق هذ ّرما دالبىلا دربلا دالي نم تجرخاع اطقو ظ ٍء

 هوقو لصو ملاذا كنب و يس ءاهطق مر لاستدو 5 :رمهلامم ةعطقو عطق ىلبرو يف ةعبطق |||

 ,ضرالا ن هوس فن عقيم فقشلا ىلابدسلا بو ىنتملاّنال قنصل اولاف عطل مىلاسعت |
 هريغو أ ءاضمىف نيرا عطةنم نالفو عطقن ف ئشلا تعطقو لبرلا عطق هنم لاقي قست ىت- |
 رامنالا عطاةمواهريخ امةيدؤالا عيطاقمو هفلخ لمرالو عطش ثم ىلهرلا عطقذمو ظ

 |حاطاننلو نارسهلاو مب رصلا ىرخأ ىلا ةأرملا عمعمت ةمالع ةعوطقإلاو . هيفريعت تدخل
 (نيرصلاب ةمطقلاو نادوسو دوسأ لئن ناغطق عمه اودملا عوطقملا عطقالاو ضماخىأ ||
 0 ةعلصلاو مضل ةعلصلا ثم مضلا,ةءطقل ا كل د كو هع ب هن رض لاَع عطقل عض وما

 أ ىبأ نم تئرو لاق هنأ نارعا نع ىو ةزورفم تناك اذا ض رالانمةعطقاضن أ ةءطقلاو | ٠
 ا( ىأ عطق هءاصأو طظرقلا ف مهرتبءام عاقنا اذا ةعطقو عطق سانلا باص اًضيأ ل اقيو  ةعطق |||

١ 



 ٠ ةروشملا ليقيالن اكسااذااءارقأ عرة:النالذو لذيو ل ضاربو هاا ىكص فرضي ىأ ْ

 ْ 0 امسلا نيم حطت عزلاو ايراغدو دع فشاذاع رع زق نموهاياو سأرلا عزان ق نمأ]]
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 ار حرا ينر كسلا ةتومغ سفالا 0 نم عزفاذأ |
 | / 3ك ةمرلاود لاف ةقاثلا عرقي هنأواراتخم ىأ لالا نم عزتقم

 | يفاجل اوشلا ضر اعن اه عب رق « هناك لءهسىرا-الحالدقو

 ا ىذلا كمل رقوهرهد عبرقنالف لاشي ديسلا عورقلاو ليهس ىرعشاا ضراع دقو ىوربو

 ْ ريش تبلاةعب رق لادد و كثف ةساكأ طق تع ه هع د رق نالغفل تان دامم-هل اوقو كِعراعي

 1 راسخ ىهو 42 رق! لم ةغر رقلاو طرا رنا ووكر ايف دربناكناهبف عض 9

 ا رماه زفأو اهداقارطن وابا رشراك ل سلا نا سحاذا مبارك ةقانو لاملا|

 ب وقد لاف نالفىل عرقأ لاقي لذو عجر ىأ
 ى زو هسأر عا ىص ه« رر”الل عر#ب دبس قعد

 ْ | ةءرقلا نم مهنسا تع ءرقأو م-(مهنرخم وع :رقأ لاقي هلامري ءاطعأ ىاهع :رقأو ةخصنلاو

 ٍ عب رقتلاو هياتصكاذا اهمال :ةبادلا تعرقأ ل اةي هتففكه تعرقأو ىنععاوعراةتواوعرتقاو

 ظ ياني لافي تلاع هناكع رقلا نم ليصفلةطاعم عي رقتلاو  فينعتلا
 رخنيسوأ لاه 0و سبا درو
 ظ ع رفملا لمدسفلا ربات < ه٠ اعرادنرداغيدودخألكىدل .

 د كَيباضأْ اذا هتءرقف هتعواه لاعب :ةمه اسم اة عراتملاواًضعنموذعب عرق لاطاالا ةعراممو

 | بعأفأ عرق ة:آحو 00 و رتل راح ا راحل

 أ ديزني د عسب بعكن ب فوعنب عي رقو»و ةقانلا فنأ ب طهر ميت نص نطبوبأ ع رقو

 | دربلا نم ضيقت ئأ هل ىف لج رلاعيترقا ( عب رق ]ب طبضالا ونأو»و منياناج

 | اهينيعى دا لسكن ىتلا ىه اقف اهنعىفارعا لّم_بوءاهلبلاءاسنلا نم ع نرقلا ( عئرق 2
 | لاما ري ناك اذاريسكلانلام ةعئرق نالفوانولةءاهمصدق سلقو ىرخالاكرقتو |

 | || ديزوبأ ل جرلا عضنرق ةادقو٠انذتسالاو ض اندنالاةهصرَلا «(عصرق )) هيدي ىفعلبسا و
 : | لاو ةصبق بكم تش مىأةأرملا تعصرقو دمسءؤيأ هنء هاكبس هشطمز ةباكدا!تءدرق

 ا | عرس اوزق عزقي يسعد ىلغلا عزت( عزف ) عصر قتلو تلاست شماذا رءاشلا

 أد ةوخأع سدل هنال عنق ل_ةنالو ب وقم لاه بروف باغاذاكيدلاعرز روت مهلوقه نمو محو

 1 ماهلباعزقهلاعرّت اك )1( رعاشلال اه ةعزق :دمجاولا شقر

 أ سارؤسنالضبأ عزقلا و لئالاراذصاشبأ عزقلاو بني ركنا عزف مناكثي حلا وأ
 .هرعس قلح اذا اعد زغهسأرع زفو ه0 ىلا اهنرةتمرعشلا نم عضاوم ىف لرتيو ىبصلا | '
 ل عب رمسلا عزقملاو ' هقّرغَم سر لارعس بق قيقد ع زقم ىلجرو هعأر يح اوف ىفاءابقي هنم تيقيو |
 ْ ضكرا أع أ ضرغلا عزتنو ذق :و ةقرخ ةعطق ىأعا زق هيسلعام لاقي تيكا نبا لاه بما | ْ
 1 طقرالا نيد: لاف سأرلا نلاوسرعشلا خو عزانملا :دخاو ةعزتقلاو عزقموهفانإ هتصزقوأ

 00010010 تيس - .-- مت ل ا



 11 (عرف) 8س
 محم مع اسصمم ج.م يسم مم لرسم رسل رس يسب

 لاا 0

 ا
 !مندؤشاماورطتلو مكيدف نم تنأ 5 عدانةن ءاورنم5 ىرعبم قب ا

 ملل اىذلتع :رقاصعلاّنِإ مهل وقواعرت هع :رقأ ب املا تعرق 1 ع رق لل ثويدلاعوذفلاو |

 ادا هنن .اللاقةرتدأ ىت- شاع نرعلا ماكتحجس نماكح ناهلدأو همن اهمناذا ىيلحلان أ ىا أ

 سلنملا لاه عدترأ الاسعلاّن نم اىل رقاف مكحلا دعا: 2ثىمهفنمتركنا | ظ

 العبلالا ناسنالا ل_عامو « اصعلاعرةثامم ولا ليقل_للاىذل ْ

 عارقلاو همفام فا اذا هتبمح ءانالا, براشلا عرقو تعرف لم اعرقا هعلايهسأر تعرقو | |

 .[( لف نالنو راس اولعارلوا# ئاهعرج نانا داع ةوروثا اع رق دقو بارمضلا |

 عرقلاو للا ث دارأ ى أ ةرقيلا تءرةةساواهب رضي ىأ لبا ع رقما هتمطعأ ىأ هتءرقأف |
 هاد اعرقادا ةعرقلاه تناك لاقي ةفورعم مضاابةعرشلاو ةعرق ةدحاولا نيطقبلا لم ظ

 ضن ارب كيرلا عرقلاو بهتاارامش هوطءأ اذاهوعرقأ لاقي لاملارامش اًضدأ ةعر ةلاو |
 اوصقنوءرابو اود |طماود_ج ملاذا ليالاناملا باسو ملا هئاودو لاصفلاب حرت

 | نم رح ًاوءاولاهاعرو عرقلان مرح أوه لثملاهنمو ةذخسلا ىل_ءهورج مءاملابهدلج |

 رعاشلال اه ةاوكملا وحو مسن عر# نوت نيكول ْ

 درعت ام نم ملا نمار اد « ةعرقك ديك ىلءن اك .

 . || ىضظرصو ضن رص لم حرق عشب او عب رقلمضفلاو لك ؤيىذلا عرقلااذههيديرتةماعلاو | ظ
 عرقدقو 0 1نمهساررعش هذ ىذلا ع رقالاو ١( )ىرقلا ىى- لاصفلا تنعس دمسا لا |

 ع ناعرقو عرق موقلاو ةعرقلا سأرلا نم عضوم اكل عرقلانيب عرق و وف |

 اًضد اعرقلاو عدراذاعدترب وةروش!ل_.ة,ناك اذاعرقوهفلحرلا عرق كلوقرذصم
 حاصو ءانالا رفصوءانغلا عرق نم هقلايذو تلاقي ةمشاغلا نمالس ىأ“ انقلاعرقردصم |
 ىو سامقري_غ ىلع نيكستلاب« افلا عرق نم هقناند :وعت باعث لاهو لياهشض نكست لاذاع رقأ

 #0 ةرقالاو سانلا نم يلا مانأ تاخ ىأ مكه ع رق هنعدنفا ىذر درع نع ثيدسلا
 قدزرفلا لاه د ىمو وتو ساسبا

 .تاتحلاو عرامالا مث ارح ه ادوعص نود داو كاف

 تقةسمواوتو عرقأ عام لاقي هدقمسلا هعمل او عز هسا ررعش طعم ىذلاعرقالا ةمغاو |

 ةنام لكشل م .-!ةدننهن | فلأ لكتا تءنودو امام ىأاهربسغو ليخلا نمعرق افا كملا
 انتدفسلاك ةراخطا هب نرمسكدت ساذلاكع ارا ةيادلا هبعرقتام ةع :رمملاو

 ٠ عقوملاافصلا عارشلثع .« .ععسولاداعيرلارشمسس
 معز ةانمديز نب دعس سمس دمع بقل عورشمو ديسلاعورقأاو لستار اتنل ا عورتملاو ٍ

 مغنبو رع نيرينعلا تن هن امحهأا فو مبع نور ني كلام ننزام لود هدو |

 .عورشملىلاو :» .تنعتالو تح و | 1

 اءلضاسرتىي :  'عاّرفزعسأ انو .. تلمالان ,سقوب ألام ديد ثلا بلصلا عاّرقلاو |
 لاب ةمهادلا نهورهدل اد دش ن نم :دندثلا ةعراسةلاورمن ىفآن عد ادشلاعرامالاو :

| 

ولونالذعداوق نم هقابذرمنو مهتباس أ ىأرهدلا عراوت مهعرت
 ' هلال صراوت ىامعذا

 0 -سس مسوس سي هيي تسيمسس نيس

 ل جاع | هذ



 (متنل | (نيملاب اإل اي
 || ةوذ عم“ :رتىلا تاخافنلا عسق ةفلاو ب ريشي ىذلا عاقفلاو هقثاول مرن اونو ةضهادإا

 ة”يكلا نمبرض عمفلاو اهعقرفاع.ةفت ههباصأ عقفو صاصمنا عقفلاو ريراوقلاك ءاملا

 عقفلا عبو تيكسلا نب انعرسكلابعقنل!كلذكو ةوخرلاءاضدسلا ىو د_مسعوبأ لاق
 | | لاش .ةليلذلا لجرلا هيمبشيو ةذرقو درق لثم ةعقفاضيأ عقفلا عجبو ةأبجو«بج لثم ةعقف

 ظ 20١ ٠ رذنلانينامعنلاوهي ةغةبانلا لاق اهلج رانولكت باودلاَنالرقرق عّذوه
 | الوزين أر قرقب اعقذ عن #1 ل نوح

 رعاشلا لاق اعمل فت هّمع !ذو علفناف هْنققم اعلفئشلا ت تلف( عاف)
 08 علشملامانسا | ومانوشاك « انلبق عرت)َولا داهعلاقدن

 | اهتعلف هللا نعل سفلا فلاسقيو علفو عاؤد_اولا عولفلا ى هو تدفن همى5ق تءاذدو

 ا ظ رغاشلا لاه هترثكو لاملاةدان اذ عتفلا ( عنف )
 ٠ لاند! ءالنت ع أندم #2 ةعاب ء ءانس>مأ دب لظأ |

 ا هَ "ارلاك ذأ عنفوذ كسمواعن عنقي رمسكلاب عدؤدنم لوقت
  5ا

 |لجرلا اءالذكو هدلس ىف هسأر لسد اعرق 0 ب ترم

 أ رزعللا عسقو رهبتأا حبا ةلاورهلا عسقو به د ضرالا ىف عبقو هد .ةىفهسأر لخدأاذا

 [روفصعلا ل ث عقبأريوطاضيأ ةعبقااو ىرخأ علطتو ةىه ع.قنةعلط ةعبقة أ سم اورد
 |ةسعشقو تيكسسلا ناد زلاجف سيقت ار عك ىف ردع زفاذافناذرخلا هداج توكل

 |[ تءدنقو هنأ رك هتعسأ ةوريزملخا هةعسقو دن ددحو أ ةضذ نم هض» ةمافرط ىلءام ف .ىاأ

 | يمسك مضلان عاب .ةلاو ءاطغىأ ةعبنىفاسترهز تراصص اذا رمشلا

 ْ :رعاشلا لاق ةرمصمل ىلا و هللا دمع سث ره

 هريغملا ب عاقزماترا « ارعخ تي زحننمؤم اريمأ

 أ هعدقأ ىنرتتعدق ( عدق)ب هنم تيرشف ك1: ىفهّنرخ تلخدأاذا* اًمسلاتعدقاو

 ْ لخاذهوهب « مب ضعي فكل عدقلا ىلا حام هن ىأ عودق سرذر وذ هتؤفكحو هتصكاع دق

 ظ ىأ ىهع هدعدقأو كذع ل > رلاتءدقو ا ركئاك اذاكلذو هغنأ برضنالىأ عدقمال

 | ةمعام# دوو بوح ىأ عدةنم زوو ةدسخ ملك ذا ”هلماق ةعدق :ٌاسعاو عدن افهتففك ْ

 | رعاش آلاف تفعض ىااعدق عدمتاضرأ

 : عدذاهلج رق عدقاهنمءىف - ةمأهمأ نيد نم مهبفك

 لكك يوشلا و تناهتلا و عيانتلا عداقتلاو ىنمتندىأن وهنا ل تعدق اب أ لاقيو ْ
 ١ ىلءسافلا لود ثد 0 و :ءاطت حامرلاناوعداقتو هةيسسينأ هبحاص عذدي دحاو

 د مو رانلا ف شارفلا عداقت طارمدلا اًندح م-ممعداةةفةمام .دلامون طارصلا

 ريهز لاق سعف انتافنا عدفلا# لب سفيرا قمهضءعبتامادا ١

 ءلدولاةطِمَما!سذداكى اب * 3 ةقطنم ىنم كن أل

 أ ارعشمالسالا ىفلافن ,هثد ديلا ىفو هيوسو شع ةاارهتممراذا هدءذقأ و هتعدق لاقي

 4 ارعزلا ىلأ نب مهد لاق ميقا ملكنا عذانقل وردها دفاعذقم
: 

 يب



 51 مر (ءافلا لسن)
 دادضالانموهو تدعصاضيأ لب طاتعّوذو ترده ا ىأاسعب رفتل بلا ف تءّرذو
 'شارخوبأ لافوطان 1توكنام دش اءازوملا عورخو
 . لبوطحورذلا جت نملك ذ « هزارأ َناكم بانل لظو 0 1

 عرقم لس دو هن هنا ارت ىأ هان دوس فن الفباتع رذأو ةم-عمرغنيعلايدنعس ىلأ ىلع رق 3

 هءكيعرف أ ام سكب لاقين سانلا لوثأ ىاوعجتتا ىأنالذونب عرف واهضي رعى فتكللا

 لأ كي ركاب عرفلاو .اهريس تفرهفاسمف تاوس ىأ  ضرالاتءرفأو تأدتاأ |||
 ودير ني سوأتلا# دانيت موتا ال هنو ذي اؤاكحو ةقاثلا هحتتداو ١

 ا ! دربلا ةديدشة نس يف ةمزأ

 عزرندلح ىأ رق ال ايقسماوق ال ٠ نه ماسعلا بدنها هنشو 0

 ١ ا جم هو«ذاذا موقلاع رفأهنملرشتةراضالوع رضا :

 عبرت تساوي دع رند جرا ناواوالو هتو نكست ”لمقلاةع :رفلاو عطوم م ءاودعملا ||

 لاقرعد ثلاةريثكءاعرذة أ سها ديردنا لاهور عشلا ماتلاوهو عرفالاردصءاديأ عرفلاو

 ناكو عاصالادض'عرفأ ل حر لاق يامناو عرذأ ةمجاو أ ةرعللا ميل لد ناكا ذا لحرلل لاقبألو ظ

 ىأن الف ىب تع رفتوترثكى أر مثلا ناصغأ تعي زو ع رف سو هيلعهقلا لمدق لوس ١

 عباصالا ضمنت ةعقرفلا 0 عق را اهتضختنا اذاركبلا تءرتفاو مما ةدس تجوقزت
 «(عت) اوكتواوفشكن اىأ ىءاوعق:رفارع نب ىسعمالكف و تءترفتفاوءقرفدقو

 ذي ا زذو كاملا تعز :ر٠ همم لوقت ع عازفأ ىلءعجباعرور دصم لالا فوهورعذلا عزفلا

 اذا ىأثئؤملاو عجب او دحااولا .هأكود سد سس[: ال عزم نالفوأيلملا عزذملاو كةعزفلقتالو ْ

 ءاهلانةعز مملاو مهل عّْرفم ىو مهل عزت مم_هو ساذلا ع زممامهو هملا أوعز ةمأو-عوهد

 نوراكسلم ةلمكنا راشالا] نو لحي قع ا قوز لاق ةثاغالااضيأ عزفلاو هنمعزفيام
 | قعرذأن<إ اول :لاقي اضأةثاعالاوةذاخالا عازفالا او عمطلا دنعن واقتو عزفلا دنع
 هفاغأىأهع نو لاق داد_ضالا نم عزب ملا كلذكو ىفثاغأفعزفلان مهيلا تأ ىأ

 اهنعفشكا ىأممولقن ع زئادا قى ىلاعتهلوق ه:مو ف وذا ملص فنشك أهتم عزألا

 عصفو ةبطرلا عصف نع ىب من هنأ شي دطاىورمْسةْدَما ارم هعةبطرلا عصف( عصف )) عرفا

 اذكنمهتعدذو هنركن .ةفلقلا ىدان عصف أ عاب امالغو هتناقريشك اذا عدتفاو مالسغلا ١
 5-55 الو ناكملا ىلع هلك هدأ ىأ نالذ نم ق- تءدقا و عدت : اف ةمح .رخأ ى أ |اهمصفت

 ادهم زواج عينش ديد ىأعس فوم دعالتق مضلابرمالا علا ( عاتق )' فاةلاىلا |

 هنو ميظع سعأ هي لزن ىأ هلءاف منام ىلع بجرلا عاطف أو عظفمو وذ رمالا عل ظناكلذكو ْ

 ١ ' اهءاكح مهو اهسرا وذمهو تعظنفأ ةريشعلا اذا ةاعسلا مهو ددسأل وق

 لافو مفلاريز اذا ىارلا عقم ف( ععف ذعر هتدسجبو ىأ هتحافنت ساو ئشلا تعلقأو

 ىفعفوراثرثوهفرثرثو راجرجو ىةريعبلارج رح كلْوةك عافمذعاروهرزةراك-وهو عف عف ٍْ

 ديدشكىأ عقاف رفص أ كلو قر دم عوقفلا( عتذ كلذ ىفاف فخ ناك/ا ذا ىفاعفءفواضيأ !

 ةقانقلاوعقافابنول ىئابغولعقافءارفصة ري اعوةذ عمق, و عّدفي هنول عقف دقو ةرفصلا



 (ةعنا) (نيهلا بان 1
 : | ضو و لاق عابس و عانطتسا ديرب وحول اهمدساءاط !فذحف عدس عامسال وكب

 . ةيعي ال عبو عيطي عاطأ لوقين أد يريوهو فلالا عطقب عطس عاطسأ لوقي
 ١ هلق و -نيخالااطهلعواطت لابقو لعغل ا نيع نا رح باهذ نم

 : ضال ايلوونسدتم يادوب و عما اىانارعرملا ومصاب
 - »خ ىو 8 . عا

 | 11 ودلاو يصتاو ةيبتماو (ةنوالملاو ىغدأف نيعوطتملاهلصأو نعول ثوزابن نيدلا

 أىأةناقلا لانم ل ةمعا اوطاا نسحنالذو عمطم ىأ عا وطم ل>رو اعواطم مزالل ا لعفلا

 |ءجلاقيو باتا ىأادكب ,عوطبال هلالوداقثا اذا ع وطي دل عاطو كل ةعاطلا ن-سح
 ٠ 'لردأ اذارهشلاو لئغلا عاطأ دقلاقيفسويون لاق عواط عج اوهر كمريغافتاط نالف

 رح نب سوأ لاق ىرلان ءهنكم أوف عسا ىأعنرملا ف عاطأ دقو نت جن أن نكمأو رع

 0 قارولا 4عاطأ دةدارح * مزن ءرىفان دامجّن اك

 | 0و ريغال فل الابهعاط افهسهأ لاقي و عترملاهل عاط وعملا اذه يف لابي دقو
 0 حئاط ىأ( 1 )عيط لجرو دسع فأن ع

 |اسز ا 0 ود :وبأ لاك من .ثمىفرمت ىأاعلظعلظرربعيلا علط (عل ا( فلا رص ل

 ْ عاظبال هعجر ىاسعدص # هن اكس اشملا سين هيودعب

 ةغبانلا لاق مهتما اضيأ جلاب او ةجلاط ىاالاو علاطو نق

 ا ْ ,عااظوهوا لا ظادمعلرتو 5 ةهنامأ كنخملا ديعدعوت] ١

 أ ىأكعلظ ىل_عقرالاسةيو مسترثكنم همه تقاض ىأ اهاهأب لعرالا ءاظةسعو أ لاك

 ْ يبطتامرتك أ أ اهبلع لمع إلو ك سفن ىلعمدرا

 جيف كاذكو هنعجرأىأ ةبدلا تعذب دقويزرلا يبغا( عخ بس

 ا عرملارعت عافلاني جنن ل جر( عدذ] 0 7 بيا ندع ؛تازنو

 (عرفلاو 1 د ياطخوواسب هلك عا( عرف اعد

 ىأ ع,ةسوقلاقي بذل فرط نمتلعىااسوقلاًضيأ عرفااو ماةلارعشل ا اًضنأ

 ْ 2 لافو قوم ىأقلفسوقو قوةشمزيغ
 م .هإو عرذأثالُىهو عجأ عرف ىدو هيلع ىرأ

 | | هجر تعرفو هنمتعاتم نكامأ مواهلزناق لوطا عارف نءةعرقتئااضد لاقيو

 ناك اذا عراف لمحو لاس ايو فرم لا مت سعال ةر اضن فا.ةلايو هيواع ى

 هلت ثان سلو اعرف هعرفن محل اونأ لاق هتعدق ىأ ماعلا ىمرذ تعرفو هءليامم لوطأ

 | ةعرافوتأ ارهأ مسا ةعراقو ن مح مساع راقورمهن بأ ن تق فكو تزخ ىأ اثم تعرفو

 لياسملاتانرمسم ىاعراوف عالتو هلذس أرد او ىداولا ةءراغي لزنا لاقي هالعأ ليما
 اعرافان الف تيقلب رعلا نه لحر لاق ترد ال_.للا ىف ءزفأو هن دعص ليخلا تعرفو

 خابشلا لاو رددعمرخ ٠ الاود «همان د ألو ءاعرقم

 00 :!كيمهذيال 3 ىطاق“ بنت اف قناع ته ركناف

 0 ا ا لا ا م ل

 تءرفو
 تهمس 5



 8 (عوط) (ءاطلا لدم)

 : قولا دج للا ا # مما ثمارتافاولوت

 ل_سك ىنعياضيأ عبطو 200 لا ام سندلاكي رحخلابعس .طلاو 1

 زحارلالاقو ؟دسلاةالع أفلام .طوأ]

 عببطلاتالءلقلا ضربا اهلسفن ٠ »ع زقلاريزانط تاقاذاانا 1
 لاق ل_ملا,تهلةثمىأ ة«.طمةقانو الما ىأ ع.طتفهن الماعيطتهريغوءاّمسلاتءدطوأ]

 سوءشلا تدلط (علط) هعفتال اىوربو  هعيطملاةقانلاقسونيأو  نحارلا]||

 ت.كسلانب الاف اهءواط عض وءاضنأ علطملاو علطملا اواعاطم راعلطمواعوإ_ط بكر وكلاوأ]]

 فعدوو لإ ه هنولع ىأ ريكا ليلا تعلطو مهثع تيغاذامهتعتعاطدقو مهتدتأاذاموقلا ىلع تءاطأ]]

 نانو هل ير اع تلم 5 تاءتفاوجو د زعأن طان لك تغلطاو ؟ بدار فأ|ى ىنعب عاطل امكن همهيال يدا فو ٍ

 فانتم 3 الام | ؟ ةيدرلا ةعلطلاو كنا دررو ىلا تءلطتو هل ءتعلطا أذ كاتعلاطو ه.ةكهعلاطوأ]
 0 اضيأ ةعملامم "لبو ىرس ىلع دعلطأو هس ءاطح رع اذا لص 'علطأو للا علط علطلاو ْ

 0 كناط ىلإ ضرغلا قود نم همهسزاج ىأ ىارلا عطا واعر اسنمل وطأ تناك ىألمضتلاتااطاذا ا

 مال أرمس كلابعلاعلاو تلو ار قود ارا انا اعاطلاوءاق ىأ علطأو ْ
 نضام ىداولا عماطو ىداولا عملا ن نك ادي لاقيو ودعلاعلطعلطاهنملوقتعالطالانع ١

 عضوموهو هان د ا م قانا عطلاوبازاسا تو :

 ه.1ءفرش ا امه م دن علطملا وهن مثند-هطلاىفو راد_2|ىلا فارش ١ نمعالطالا ُ

 هول( ىلا عالطو م حا ثعبد نم شحلا ةعمملاطو كل دي ةرج الارمأنمأ ١

 : اسوق تصد رعا اا لاق ٠ ؛

 داتفانكل 2 1 ع 1 اهتمت 0 2-

 رمان تصر دارت ركنا .(غراعر ةملط راهو نزال ١

 ميد قبل“ ام عاب وطو أ كناة علطلا"ىل : نتا ج11 تالا 6 ا

 ا.أسو هناءانإس ةيشع 38 مايو خمواتعو قاف[ |

 ءريغ هذ هعمطأو عوطو عمدط ,ويذ ف ذم ةمعامطو ةعامطو اعمطه يق عمط ) 2

 اذاهن الود را تجرخو عمطلارتثكر اص ىأ م 1١ مض:ن ال لجرلا عم هطبدقتلا ىف لاقدو

 سني و مثىفاولاف مالا لق ىلا كل زكا ىذاقلا وقر جوزالا ةرثكتراص ]
 | ماا ديد سا الفتق وصّرال يتلا سال ةمزالريغم_مءىورتتماود|أ]
 فامهع اماناريمالا مهلغأ لاشي دن از 6 وسب و من اهنءذش دقو ةلكتفرلا | ْش

 سرؤو كل اقوا كيدي عوطنالذ( عوط]) نكد الو عمامت عامطم أ سعاو جوقاذدأِ

 ْن نوقدبع عيطتسي عاطسااولاق اع رو ةقاطالا ةءاطت_ءالازا ناك اذان تاثعااع وط

 أرقو ادي لَر_تلال ىهونيسلالرصقاس يفءانلا ماد 'نوعركي وءاطلا عماولالاةئتساءانل
 برعلا ضعب ناس ةخالا 1 دونك اسنبب عج و ماعدالابهو روظ نآ اوعاطساةةزجا

 هوس : 1 ْ

 يل كي ال



 (عض) (نعابإل .
 لأ لج رانالف كن. و نب لج لوشيف رخ [مصانعل جرا ب رضي . اهعماهءاضتاف
 .كي ركلاعاذلاو كل.مىأ "ىلع _.اضنا تسحسفانالف تمداخلاةيو .هاودىوبب

ْ 
 لافو ةةلخحاحوعالا

  متطاتوهو امل علض ىلع « هبربّرحملاف.!الموعدقو 20
 ((1 )لقاك انبدب وسلوق قاضي أعلذا او عاضوهو اعاض عاضب سكب علض ه نم لوقت

 ]| :ةثوةوقلا ةعالضااو ىمدالا هلاف لمةم!لاق-او ةَوَدلا » علضااو انف قال_الآ ةعس
 ]| ماتلاعسلسلا س رغلا تيكسلا نبا لاه عض و وذ مضلاب لاجرلا علضء:ملوة:عالضالا

 : ظ عالضالاو ارو اعم_ثالتما ىأ لج رلا عاذتو بصعلا ريثكملاحا ولالا طءاةاارغغ !قملالا

 ]|| لاشتالاغلذا: لو ىثعالالوقهنمو ىل-ةئمىأعاضم لم ملوقنةلامالا

 | لة:الو لاه . ةءالضا نم لءتفموهو هنلع ىوق ىأ مالا اذهب علام .نالف راةءولاق

 | عالطضالاق هل علطمو سهالا اذ ب عم اض ءوه لاقن متاح نيدجس ار صنونأ لاهو ماتدالاب عملاعم
 ٠ْ ظ لاعوهىأا تولع ىاةمنثلا تءاطامجاوق نموملهلا نم عالطالاو ةّوةاا هو ةعالطاا نم

 || هعاض .( عوض )> عالضالا ةئيح ىلع همشو عج بوثلا حمل طنتو كلام مالا كاذا
 الأ ماغبةتءاهذاؤف عوشي رعاشلالوقهنمو هعزذاو هقلقأو هكرس ىأاعوظهعوضب
 1 ْش (بيؤذوأ) ىلدها الاه روضن ىأخ رفا اعاضناو

 || بعانتوصوأ عنررلا”ىوداسحأ « انكرسقلا ىف ناعاضم نارف

1 

 ْ | عارض أ هعهو م ؤبااركح دوه لضفلالافو ماهلا يسنجن هى. ال اريط نمرتاط عوضا او

 ْ ا اه هتعلار ترمثتت اور ىأ عمضتو عّوضتو ك١ عاضو هنوص عاوضلاو ناعبدضو
 || تارطع:ةو ففى يزه. « تشءنأ نامعت نطباكسم عوضت ىريقلا

 ((ىلوق هنمو كله ىأ مضاءاعامضو ةعيض ع مضي ئشلا عاض ( عيبض ): تارفشىوربو
 0 روسكم يللا تعمضميصلا ل_ثملا ىف مهل وقبوةءيلاه ةشدعم لاءةعممرا دب نالف

 1سهادتتءطو>لصالا ىف لئملاّنال عجلاو!نانثالاوأ ثتوملاورك ذملا هءبطوخاذاءانلا

 ||| ىأل املا عامضم ل جرو فرآا | ىلءبوه:مف..بلاواذهاهل لانهم ل والا

 ا

 ْ ظ يحوز ىلا تثعبف قلم ل_براهبزتذ اهةماطف هربكسا هتهرك-ةرسوم ىلحو تت تناك

 أ[ ةردب لم ءاشيأ عدمضو عارض عب اوراقعلا ؟ ةعبضلاو عع عسميضتلاو ةءاضالاو عضم
 || لقتالو عيضة عضل ريغ هتو عض ءوهفترثكو هعامض تفاذا لج رلاعاضأو ردبو
 امبان تلاه ت3 حأام سما ةنبالل قو عئاجى أ عئاضاعمفف لك اينالةمهلوقو ةعب وذ

 ا حاف ىأ عو م ىف ةغاك 1١ عمضتو عئاض عم ىف ى اب عئاجسأ]]
 || ردصملءالا ىف وهو ناشالا ابل ليس ىتاا ة.صسلا عطلا (عط) (ءنس)

 ظ متفلانعماطلا و هوو نياملا ىفريث أَلاودو م _طخا عسبانل او عابطلا كل ذكو هل ثم ةعسساطلاو
 ]| فيسسلاو مهر دلا تعماو تق ىأ باكل ىلع تءبطو هؤةغارمسكلاب عب اطا او متاحا
 ْ عملاو ره ارسكلاءعسبطلاو اهلي ىذلا عابطلاو ةرجئيطلا نمتعبطو تاعىأ.

 دل لاق هنمهدرم مءاود لاي و ىومدالا نع عابطأ

 اواو .



 ٠0 1 مضل. 0 ىسوض)
 ب 1 ا 2ي253ال39لت75 تا م د وص سس مج مم ب دج دعم ميو يصرع ميس مل ١ هم ورم يسم 3-2

 عطا لانةبالو ىلصالار عاطف عض لو ةرف مغ دب نم م.نمو عسلطصا لوةيفر وظر مءاط٠اتلا

 ْك_هجا ب ىذلا كعمدمو ماللا ىهوانويلا فور !برقأداضا | ناكم لد.و نيةبط» :

 تءّريض ل #*م سمخملل تنداذا سعشلا تءدخلاةو هيفري صمد مالا ىف ع سضتلاو | ا

 ةزمهلاثم ةعجض ل_رو ناكملا,برأ باصسلا عضتو هنمةي مودع ىأ مالا ىف عضتتو

 ظ بارسأةراغعومضلا مذ م فرتغأن'كيدس ىقستال . .ليفضلا نبا
 باضولا عجاودلاو بالك نب ر<سح, ىنأ يبا ةيحروه ىممالا لاهو عطو» مساوهف 3

 عرضلا (( عرض )) !,ادحاوال لاسقي عجاوضااو سك ارينودو .. ةغبانلا لاه ٠

 ةعيرمضو عب رضةاسشو ح.اننلا لسق اهدبل لزن ىأةاشلا تدرمضأو فاطو أت >تاذ لكل ل

 اهاعضءوسوالب ارك ذي رعاشلا لاه تدنوهو قريسثلا سدي ع.درمضل او عرضلا| ةعظع ىأ ش

 ٠ دورح نيدما | ةممادءاب دس 8 اهاكف عب رمضلا مدهىف نسحو : 1

 عرضلاو كل ىئةتعرضأ ىحلا للا ىفو هريغهءرضأو لذو عض> ىأ ةعارمض ل جرلا عرضوا(
 لاق لهتب 'اىأ هللا ىلا عرضو فرعض فش ىأ مسملا عراضلا:الفنإو فمعضلا كي رتاانإ]

 ٠ نيفرح نيب عجل اهركيو عمببطلا لوةيبرعا!ضعب فزاملا لاق اادلا ىفداضا نوت ديال مهمل :

 | ماعلوقامأوءاعتلاو ةعجاضلا ىوذ ميغا ترثك اذا ءاّرغلا لاه الك عامطضالارثكي |||

 تحل

 عرضتو ةهباشالا ةعراشملاو كر دتن أناس ىأ رد_لا تعرضا يأ لاقي و بمغ لأ
 . هسرفرةع دقو ل يفطلا نب صاع لاف عضوم]

 فسءدو ني د لاب ىرع عرب #4 هنكشسمأكواعصااوخأ منو

 ' بيوذوبأ لاف ددتإ ىل_بءارلاو ءانلا ضن عراضتو |
 متل ماذح نم لرب ءاشو «. عرا ذنب نزملا لاق تاك .
 رغدلاهءطضعطو تعضتا ىأ هناكرأ تءعضوضتو ضرالا ىتح هم ده ىأ هعضدضإ( ععض ) 1 .

 اهجكأ

 فدعضا |عاضعضلاو هيدا: لث بهذالا | دلا ضرع هيدي ريرخ الو ما عد عضة ام ثي دولا

 نبالاه ه-:مروهةموهو عذمضلا كلذكوهل ىأرال ىأ عاضعذ لبر لاقي ئ لكن م
 عدفملا «(جدفض ) بدأت عذ4 لوق:نأو »باث لاهو رعبلا ةضايد عذلا ىنارعالا
 لاه لادلا فب عددض نولوةب سانو ةغدفضىاالاو عدان_ذااد_-اورصص فلا لاثم

 ديس لوقو مساوهو معاةو عمل بهو عرستو مهرد فرحأ ةعنرأ الا لاعف مالكسلا يف سدل ليلا

 هيلعطم|راكتاعدفذم « اأو أ ىءاباذادعا نمع

8 
 ا

1 

 اهوند سعثلا عب رضثو ةجاح كيلا باطبهاجاذا .ىنعع ضّرعتيو ع رض تالفءاجءارفلا |||

 |ىفو غضعهتأال ارهذلا برا ىنأ ب هذ ىلأ ل |وقههولذو عن ىأ عضعذنذ |

 دسعولأ ءاكح قمح لقت معلل اريثكى أ ةعكر وضل جد( عك رب عدافشاا ريثك | هايمديرب | 8 ا
 "ىلع مهاضبأ لاسقيو عالضالاو عولضاةدحاوماللا خفو داضا| رسل علشلا . علذ ) 1 ٠

 !لهلذا ل. ارصن ون لاقو درفنملا لوما اشيأ علضلاوزئاجامويف ماللا نيكستو :رئاج عاض | :

 عااضلاو فاح ولام ىأنيكتااناءاض علضب تملا عاضو عمل ضلا كاب لْزنا لاقي قدما |
 ,ةكوشلانكو ملا شقنتال للا ىفو كاوهو + هم كيم ىأ نالف عمل ءاذ لاسةيرئانخلا |[



 |لئاا فوت 5 1 تيد روصو دوو نب د نيس فلك # عنمتلاو

 | كل ةكورطملاءامهمذ عم ضوهلاكة عنسم او ةجاخلاب باط نم مشنحي ل لاملاب عذاس «نم
 | ىلع اعئصاهبلا مس ما و نما!ةءدقدو دة ءاعن بهو نردالاعناهااونون لا مضد ةعئصملا

 00 نا 1 نالوا 0 ل

 ْ 0 لد الا عوصي لجرلاو مم>اون

 ْ أ قوفتاع قصتلاو اعربس هّرمو اهسار لهنا ىأ عاصناو م-ئزئو-أ اهقونع عوصب ْ

 دسم :ا'عودتو عبدو لاب ”اعرطع ةمرااوذد لاف |

 ا عاصف بعال كر دكت 8 دي "اك ءايمألاهادي توسع

 ( ةموعذلاواؤلان متاديأ تاشناو عو أ عمجباودادمأ ةعب رأودو هنلاكي ىذإا عادلاو

 | : همق بري“ اناوه لا وعاصأ !ىفةغاعاوصلاو ةزمه

 ا
ب 39 (داضا ا بعت )

جباو دضعلا عسا لا( عس
خارفأو خر فل ثم عابضأ ع

 تعبضو 

 ١ 0 0 و 3 ا ١

1 

 1 رك

 - رخأ ماع 00 0 قنامو . و

 0 اا نات حرا الاو ل لنا تع. ا عب وما ل |! 1

 1 هرفات#ىوهينأ عنضلا ىدصالا لاقو هل ماعدت تيار سبايس انناواع دادءاى هو

 : 0 0 هد 0

/ 

 ا
 ا د ىلعهنر ندر الاانا !ثغد هنا لق واتا

 |ردمأناءءضو ىمكالان ءامضيأ طبأتل اودو نمعمذا !ءادبال دي ىعنورمست ال | ىيط تو
  بارتلاوردملا نم هناكسح ءابنج برت: ىذلاوهلاقي و نطبلا يظع نيدنملا حقن مىأ ظ :

 || ْ رعاشلا لاق بدلا ةنسلا اشي عبشلاو |

 َ ع عيضلا مهاك ن0 ىوق نا 5 رغناذتنأاماةشارخانأ

 أاعيض عبضترسكسحلاب تعض دقو لمقتل قاما ' 5 ةوهشةدس ةعب .فلاوكي رسلان عبشلاو :

 | نب ةباكع نب ة#لعت نب سدق نب ةعم هذطوهوركب نم ىسوبأ ةعيدضو تفاالاباضي أ ثبعب ء.ىضأو

 د عج ) ةايمامتسا ةعابشو دقن ب نومهم ىبتعالا طهر مو لآ وب رك نيم

 هتعضأو هلثم عمطضاو عجانضو هذاعومجضو اعمض عمضي ضرالاب هبنج عضو ىأ لجرلا عم
 : |بلت .نمابرعلانم نانغل نملعتقافو ةساطاوةبك رلا لاشم ةعصمأا نسح نالفرانأأ

| 

 ءاكلا



 8-5 ) كك ' ب ب

 0 وبدي هو ةعقو هلا نمل لاقط وبكل 1

 7 حاسم يآ كيدلا عم هو هتنقودي رثلاةعقوصو زرخو ةطئاخ ند عقدلاو 1

 قدلا ع: .ةصلاو ةسةءاصلا هةقءصق ةناةعقاصلاهةءّقصو غلب ىأ مكس ساشا ] ١

 ب (عم) ةعوةصىهذ ضرالا تءةصدقو لثاب همم ل_ءلايءاعتلا ند طقس

 1 0 . كي رضأانة_هلصلاةعضومو «تر مدن ةمر«درس# اىذلا وهو علماني عاصأ ]|

 نمءاغلصلاو ةهادلاءاعلملاو امنا هغأ سور تطةسءاءاص ةطقر ءو مضلانةعلصلا |||

 مظاان عالضلاو ةق د هسأر ناك قئعلا قءقدا!تادسا نم عا مصالاو رصش همف سلام لامزلا ]|
 ىعمالا لاق هئمرومةم هن اكعلدلا كلذكو ةءالصةدحاولارصشلا نم ضي رعلاديدشتلا دا
 فاةلاو املا هتوالع عفاض,( عفاص ل سأ رلاعلص ن مهل هأو تشل ىذلا عض 11 علملا ]|

0 

 فاقلاؤءاةلان سلفا اذا ىل+ رلا عفاصلا-ةي مادعالا | ذزأ ةعفل هلاو ةنءب 0 ||

 هل صنم ةتعلاقا ىأئشلا تعلصرج الا لاه( عمد ال١ فاقلاو نيسلايةعتاسلا كاذكو

 ودلات (مء) ةعمادلا لمس الؤالا ةوإصلاو هقأب ىأ هسأر عاصءا رفا لاق | ٍْ

 عمصالاو مزاعلاىأرلاو ى.دلا يات! نامءدالاو اك ذاطة مش ناك اذا تقلا ْ
 هام وهل يضخ »ناب اسأو ىريال ناكسعابءنباّنا ثي دما فو ءانيم ىلا الاو نال امغسصلا ا !

 هذدقت ال .ااذااهمهتموسه لاح رخلاة,و أنتن نأ لبق تعفترا اذا ىموملاءاعمصلاو |

 | بالكلالاقيو عبدتم هشيروزفن بي ذبل وق هنمو تمضتافهريغو مدلا نم

 ةعموصراهسأر دد-و تقنداذ ا ةعمص*ةديرشان انو بوءكلاراغص ىأ ب وعكلاع عض ْ :

 هيلا عئصُدل اوةردصم مذباايعدصا ا( عنص) سأرلاةةقدا_منالاذه نم لءوذ ىراضنلا ]|
 سرفلا ةعنصو ةعنصلاهلعو عئ اصلا ةفرح ةعانصلاو لعف ىأ اضيق عين هب عنصو افورعم ا ْ
 رعءاشلا لاه عسب دص سرفووين ةعنصو اعنص ىءرأ تهزههنم لو" هيلع مامعل ا نسحاضدأ ْ

 نبسلاىفاح جود لالا م «ءان ٠ اةشىود هعيصالقنن ١

 رءاشلال اق قل ىأ عسا ةصفيسو | ظ :
 عام سو اك كايا ارواضاو : |

 ةور لاق تاعانص نان آصاونيدلا لو: :رهام ةقذاح ىأسيدملا عامصة أ, ساو. ْ :

 اذعقلا شي رعلا نيهان دلار انآ < اضن-ىل(:-ارهدىرامأ ١
 عناص ىأ . اًضا١ا رسكباشبأ نيديلا عنصو:يدرلا عينص ل رو لذقو لاذق ثم عنصةوو 5

 2-3 «ودونألاق كيرخأاءنيدلاعس .:ص لو كل ذكو قداح |

 عمت غباو لا متصو ا ذواد 95 0 يلعو :ئ ْ

 تستند او ةهيدس نزلا تعتاص اول ولا واس يرد ىمءالاةياور هذه ُ
 ل لايأو تعم ءاممهلوقو , هدحرحو همعنططااذا ئعيشمودو ىسفنل |

 0 اورخ 0 ا وا ولاو عم ءنال |



 ) عقم) (نيولابان) 5.

 | امأن باش )!مدللا فيهما برضلاوهو كلَروهد فونيكستلاب عدس لسرو ةعدص اههنما :

 ةنكلوريغصلاالو ميلا سيل نهتم طبول ردو كي رمت عدم الاف لاةءالفل ولا |||

 ' زحارلا لاه رجلاوءارظلا نموه كلذكو نيلعوننب لعد :

 عقجاو هيلا بئذملا 3 21 » عد دمر فعاا ن زان بران 1

 أ هع رمضفهتعرانم ( ع ريص ]لك :وهلاو ىارلا ىفاه قات اهتموا نست يلا ظ ئ

 | رعاشلالافر دسموناكم عرسلاو بوقعينع سيةارسسكلاو بتل حفلا اعرصواعرسصأ
 مءعدواظ.“ ن طم مياس . دو وات

 | ل جرو ةعرصلا نس نمرعخْ لا -.ةسالاءوس لات ة.ططاوةدكرلا قف مه4_عءرصلاو ْ

 | هنار ال عرمصلاريثكقيسف لآنم عيب رص لجدواريثك سانا عرصب ىأ ةزمهلان مةدعرض أ

 | تررصو تونفلاو بورضلا ىهؤ خورمملاد_-اواضبأع رصلاو ةفورعمتلءعرصلاو أزل
 ْ نمذوخامودولوالا عارصملا ةيفقرعشلا ىف عد رصتلاو ةراكلا د 32 نيعّرصم ىلشتد

 رانا فاطد١ىلا ود تءنم ”ىدعااو ةادغلاناعرصااو: ناعارصمامدو بابلاعاربصملا

 | ايااع ههيني ا داع عرمم صرقلا طود :ىلاراسغغلا فاد انمو جيسفلاب عرض
 : ةمرلاو د لاف ةمشعو :و دع ىأ ّ

 ' ٠ .دريقو ل ةءةئارن ءرص- ٠ نطو نع هينثب عزان تاك ا
 [|نال :1ارمسكلاءن'هرصلا اوامرثكلا ىرخالار دصتنيح | هاب_تإ درتنالب !ناعرصلاو أ
 |نالذ ستيل طاضي أ لاسقيو ( ١ ) ىنععهلك نالدقو نانو ناعرمشو ناعرصا.هلاممن ١

 | ١ مساء طدبإ كارعمدمأ فرصمأ لم ىدمأامو تن ريساذةمباح 1

 00 زهق ضزعز ل ثم عممملت |

 | عقلا (عنص ) نذاودنركي بة يواعم نة عمعسوهونذاؤهن متبل ةوبأ ةءمعدوأ ْ

 00 وةيحاناا مضلاب عدلا ( قت م) نا فص لج رااوةدلومةلك ||

 ِْ درذم "يهل ند سوألؤقو ةنحانلاهذهنمىبأ عقلا اذه له ن منالفو بهذ ْ

 اةسوقملاةبازإلا تتضووير طا: نء لدم ىأ عةصدتو ىفتلاوهئبار ءالا نتا لاق

 |ىكأ نبدي وسلافرحلا ةدشنم سقتلاءذخا:مغلك اضيأ عسق هلاودسع ف ؟نعثرامماىأ ظ
 | اهيل ىلؤ لادوسالا ىنأ ةثبا تلاه عش *!١٠اعّمدلاو عم هلا يذرلا [-لاذخأب .لهاكأ
 أ كت نمءاضم راو كةوفنمءاعمدملا تناك اذا لاف را دشأامتبأاب زحلا ديدش موف
 د عاّمدااو بيها !بابعشو هلتخ لادم أ امنذاىل اوةذلاهدي ليد 2:1 1َناتدرأ تلاع

 |ةين_ةيئنا نبأ عافصلاو عاقص عقربلل ]يقاعرو نهارا انما هزان:ًرملاامب قنة

 ىئ ات لاق ميل ابابىف جرد ىف ءانرسفدقو ةقانلا ضنأأ

 اعاةسلاو عاوغلا هلثددُ * انام لد وسار اذا

 عةصالاو



 ا و | (عدص) (دادلا لصق )
 مميت 2522 222 2 2ئت6ت1ؤ150122500 2 222 يل مما

 53-2 و هدعن ادع شوا دقاللا ؟مهلوقو هعيشوأ ار عش نالفماف 1نابشيرادتملا 1

| 
 انعدول الق هعشوأ « ائعدصستادَع طراخلا لاق

 هعام أ للح رااةعيشو عاصشلا عسبشمل و كارا ءاد ههيسو : د-الاداواضب أع. -.كلاو | ش

 ىأرانلابهتعشو ق ق- اللا اضيأ عباشملاوىل رلانمءالاو لاقي جغزاش لا ةيهراملأو ٠

 ىأ لح رلا عسسشتو هباهيك د د ءايطحا مل تقلا ذارانل تعيش ”تمكس لا نبا لاه هن هتقرحأ
 ىأز مهم عتب دحاو مد رم أ موق لكو ةعيشلا نم موتا عبا ثنو .ةعمشلا ىوعد دا ٌْ

 ”ةضاملا عس.ثلا نم مسهلاث* ءأب ىا لمة نم ممسوعامشأب ل هذاك ىلا لوقو شم يف ضعد
 ب درط هناز طا نم باقلا عدجا 5 « اريخموءامشأ نعبكراثدهسأ ة.راوذلاف أ

 اهبحاص ىأ اعاد رايات ابوا رلا عياشو هع ىأاعامسهعامو م-مباصصأ نع عب
 ددمل لاه اهةعيرخأتسا اذا اهاعدو

 عباشملاتابلاتلا 4 رخأآمذاك « مهدي فلك والا رانوذوف
 رامزهتود عانيلاو نتغلإك الحو رانا باش لقب ,اكرانلا هيعمشت بطلا قد عامشلاو

 . عامشلل ب هرطت بدنلا نياح رءاشلالوقهددو ىعارلا

 رةيلارسراب عصاو بض ا تاهلةفو ثنويووك ذيعدصالا( عيش( يصلا ضف ١)

 عبت 5 الو عم ..أ لود: يذلا ةوذل اع تن نال دو امهنؤ ةصوتةمءابا اراهعدو ||

 ةسماخة غاه فو عبص لوف ةمذلا ةملا عشت نأ كلو غبضإ لوف :رمبكحلاةرسكلا ْ

 هوغترشا|ذااعم رص عيصأ نلف ىل عون الب تءيصديزوبأ لاق ترض لاثم عبص]

 فئدملاف د سءوبأ لاقو ةراشالاب هسلءهنلل دنال ف ىلءانالذ تءيصو ا غم كعيصأب

 0 انا ىف هنذأم هنلع لاس ىت-كعيصإ «-.!ءتءضوف بارشه سف ناك اذا ءانالا تعض

 ىارلل ىددالادشنأو نسح رثأى أعبد هتيش *ام ىلع ىعار اللاقبو
 اعيصاإساسنلا بدح ماذا امل « ه4 ىرتقورعلا ىداناصءلا عض

 لاق ةبالصو يلاغلاق :ءىفءاوتلا عدلا (عتص )

 اعدم هسأر ىف ىرت وح دة « هفداوق "صحم اماغلا ىراع

 ميدكش حار اهلا لاو سارلا باذلا ماغطلان عتتملاو

 ١ نما ابرلا لاك: القايدي لقبلا هت رز نيمار عدص .

 ) عيدسلاو عملا عيبدملاو قشنا ىو عدلا هتعدم لاقي لا عدملا( عد

 هنرظأ( ماا تعدصو اعلق ةالفلا تعدصو محسغلا مق :رفااو لالا نمة-مرمهدلا

 | بي وذ ى أل وقهّنمو هدشنإو

 ىلا[: هلوقو اراه ةب تما اذاو رمل تءدص لاشي عدصب و حادقلا ىلع ضف هرم | ا

 | ع ئذلاىلا تعدصديزونأ كد :روظأ ىأمالابعد صاف دارأ“ ءا رفلا لاف صؤتاغعدضاف

 | قف رفتلا عيدصالاو كورضام ىأ مالا اذه نع عدصامو هما تاماعو د_صعدضصأ

 | | كابةعدهلاواعيد هتلدزلا ع3 صو سأرلا عبو عادصلاو اوقفت موقلاعّدهتو

 ةدجإو لك نيتقر نارج زمام عاى ةقرفلاو لنالا نمةمرصلا ا

 2 مسمع يس يسم نسم عج عب هم مم سم ممسسا

0 

 7 تا و و رو م سس

 ا :

 ملل حمص ماسلا يس سا هوس سا سس



 | ع وثادغلاقيو فد رغلاوع وشلاهم ذاتك بال. فسد لاقو ع 3 ةدش اولا تانلا

 | مالسلا مكعاش أو هللا كام مهلوقو عانذم ىأ عام ملجرو هذ هعاذأ ىأربتلا عاشأو |

 ) عمش) (نيءلابأن) 55.

 | تحاصو :عذشلا بحاص عمفشلاو ضدرالاو رادإلاىف ةعفشلاو اءذُمهمءةثفارتو

 ”:.د_ط١قواعف ةقانلا تعمد هنم لوةةرخآ اهع.:ءوداوائتطدىف عئاشةقانوةعافشاا

 | ىتلاعفاشلاف دسعو أ لاه طاتعع ىنت' !لاهداهذخ أيملف عفاش ة اشي ءانأف اهة_صمثعز هنأ
 | نيب عمت ىلا ىثد ع وفغش ةقانو ىف ه:ءذشو اهعف اه داو نال اهفاش تيمءاهدإو اهعم

 [آهسلاتعفدتو هيلاىل عفشبن أ هنلأسى أ نالفىلا هتهفشتساو ةدحاو ةيلح ىف نيام

 أودشةخالال اه هيىوادّ تين ئاكسشلا . عكش )ب ١( )اعيفشت هن ئعفشف نالفف
 قه اماارد-أنيورمعل ددنأو هخرحةسزافلا

 | 2 انواكملاقورعلاءاونأتلبقأو .ه ةتلآتددتلاو اك كلاتبرش
 | ع.جولا كي رصلاب عكسشلاو ةاعاكشاهنمةد اولا هريغ لاقو عبو دحاووههب وو _بلاق
 | هيضغأىأ همكشأو مان الا عجو ىأ اهكش تادلاستد رسسك.لانعكشدقو اضبأ بضغلاو
 |برعلا مالك اذهءاّرغلا لاق هببمتسي ىذلانيتهفي عمشلا ( عمش )هر او ل٠ لاقيو
 | هرون عطس أ حارسلاعمش ألا ةيوهنم صخ أ ةعمشلاو نيكس لاب عمم نولوةب نو داوملاو
 |اعمث مشي عمشدقو خازملاوبعللاةعقشلاو . اعمسأ حارسوأ قرب علك .٠ نجار لاق
 ش هنامضأ َر ذيىلدهلا لاف ةهعسمو اعوعشو

 ' طاسوأ ماعط نمىده# «  ى آو ةوعسع مهو دباس :

 | عومشلاو اهيف هيث دعي ةلاحىلا هلثاهراصأ ساس:لاب ثيع نم ىأ ةعمشملا ع” نم ثردحلا فو
 | عينذووهفعنشيئشااعنشدتو ةعاظفلاةءانشلا عنش) كلوَدْغْلا بوعللاءاسنأا نم

 | هيلع تعششو ةعنشلا مسالاو عنشأ مون مودلاو . نإذهلارعاشلالوق هنمو عنشأو

 | نةدسعوب أ هاك_- ترعثىأاضيأ ةفانلاتعنشأ لاق يريعشتل ا ذب أعنتتلاو اعءذشت

 0 ريثك ل اه هتئسو هتصقتسا ىانالف تشو مالا
 | تاة:نإةءاةءالوانإدل ه  ةالغةعوتثمالءامسأو

 | زحارلا لاك تّدجىأريسلا فلبالا ته:شنو ه ةموامال ىسحأوأاسسن ىتسأ ىؤرو
 د هنعت ص نيّدنق ىلعأب تءاج ه هعدأ نا>ءهلا دعب لاسو » هعنشنادبنمس هناك

 رمش مضلاب عوشلا ( عوش )ب هتسبل حالسلاو هنولعو هتيكر سرفااو اهتثثب ةراغلا تعئشتو

 | ىأةعوعبش عشب رينا عاش( عش امنت داون لو ةدعددإ اوىذلل اذه عبشو عفلاءاذه

 هرا.سو ىئلاراس لا قيام اضزأ عاش م وسو موسةمريغ ىا عئاش مهو عاشض م وسو عاذ

 هلودءامنا اذه ومالا امكماعل وقنا مالا مكعاشو اعيان مكلا بح اصوللا هلعح ىأ

 |سعىان موقلا لطصا(ىلربهز نب سقاها معقرافي نأ دارأ اذاهءاصصال ل-رلا

 1 كلاندو ناع ةمحان ىلا راصواهاخأ وأ اهانأ تلتق ذل اس ذهسو ىف ترظنالف مالا! مكعءاش

 متشلاوانولو ب تعزو أ له هتءطقو هبت مراذ اهاو ب ةقانلا تعاشأو هداوو هنش«مويلا
 نسل سلسال ممللللا ل7 >>؟7؟إ4)9+>- ب7



 هع مم ) (نيشلال5)
 غصه ممااااااااااااااأذ مماوارو01| | | | ]| ا مل مسسسمل مس مس

 ١ عش أدحاولا ف.كياارغاظ بصعي لست" ىلا عئاصالال وصأعجاشالا و ومنهقول١

 ْ هقرعي لو عيص[ لا“ معصم هنأ نو عزب سانوأ هعمثمأ ىراو عام اخد دننلا |

 ١ ةدع اهشلا فاكس "يأ عجشتو هسبلقتيوقو أخ - ان تنأهلتاقاذاه-ةعصشو ثوغااونأ

 نم هدارعا هللا عرش ام ةعيرمشلاو ةيزاشلا در وءوهو ءانملا ةءريشةعيرشلا ضد
 |[ هبانناك اذا لزنملاعرشو مظعالا قيرطلعراشلاو نس ىأ اع رش عرش مهل عرش دقو نيل |
 | هثنلس منلجانبامتتفشا ذأ توغلت هتط» اذا با هالا تع رشو دفان قد رط ىلع ا 1

 1 :رشو تذد> ىأاع ورد معالا اددهىتع رش هن . نكون( راجلا مَ نم -ةءعدلاق

 م انأاسهتءرشو عّرمشو عورش لب ىهو تاغنيداذااعورشو اعرمش عرمشن ءاملا ف ”باودأا ا

 أ ملا كلب امكلع رش لثملا فو كل ءسح ىأ اذ- هكءرش لان وع رمشإلا ىو زدأ لثلا

 وكلا نم هنا ى-هملاو امسح ىأ لحر نمكءعرش ل برب تزرمو ريسيلاب ْعاَمَملا ف برعضت | :
 اًذهىف سانلا مهلوقور د. همهنال عجلاو ةينثتلاو دحاولا هم ىو. بي هبلطتو همقعرمشت ذأ | :

ولا همف ىوتسي نكسيو الز ءاوسىأ عرش مالا ا 1
 53 : رمشلا ةءرسشلاو عمجلاو ثنا او دح ا

 | اهلثمىأهزنهت هع رش دع اضبأ لاقي و احاهئموة وهع رش مك انلعج لكلا ىلاعت هلوقهئم وى

 عز | عجب عارشو عرشو عرمن عمباورولااضيأ ةعرمشلاو نالثهىأ ناع :رشامهو اذه عرش اذ هو | :

 ا ١ ييمدلا مل. عفر دق هسقنع عفرا ذاري_هبلل اولاها-عرو ةئسغ ة.ااعارشاضت عارمشلاو دسع ىنأن عملا ا ٍ

 لا عب 18 هلوذ || تءرشأو تح ىأقيرطلا اانا, ترش أو بو دةموهو لي وظ ىأ ”نعارمش جرو هعارش
 0-59 ”لءد ةألعا اوديهب عار ثا فو نب هتناد< لاه عّرْش *حامروود عرمشة هن ددسىأ لبق خرلا ْ

 هروح ئرنيوز [ ابا عَر دلال سالا#ف ولو 5 امر دك را ثساو 4 أ

 - مل قلدنا , / دقلو عدحرمشل اوليوطلاعجرمشلا عجرش ]تيا ىلا* اماه م نم تاعراشكأع رخش نأ سح و د ١

 تاس زبر 5 1 عوسمدحاو عسشلا ( عسش ! اهيحاونا فورحال هلوطم ىأ ةع- رشم ةقر اطمو ةزاشللا ٍ

 م اكن 0 /لامو | ديد ثةانلهنلا تهسش ثوغلاوب أ لاهو لءلاتع سم ه:ملوةتاهمامز ىلا 3ثةىتلالعنلا | ظ
 ” شت عار 0 بسن و ]| هيلع مامقلا نس ناكاذا لام عت نالذو د.عإلا عوسشلاو عباشلاواتعسثأ كاذكو |

 لالا, اذإ ععشو ةعشأ عيبا نايضقل اكصصاهرور د دنا وص نهاكربام س عببلا عاوش عشا

 كاذءأ| اهم اهموإدغ نم علطأ سونلاناردقلاانل لتي دنع هنمو اهءاهشترشن سعثلا تءشأ دقو |
 هراكد اوهرياسعو وم 2-7 2 : غلاب عامشلاو ةءاعشذ دحاولااهل عاعشالا

 اهءاضأ عامشلا الؤل دقئاهل هرئان' ةّمعط س دق! دمعنب تعط بمطانانبالاع | ْ

 ١ جوملا نب سيق لاق اممه تفرقت عاعشس هدو قّرْغم ىأ عاعشئأ ًاراشب لاش

 ٠ :١ عمج تنأو اذه نع ممن » . نك لأ عاعشسةن نم كندة 2

 كلذكو هنّرذىأهلوب ريعيلا عشأ و هءاعشجرخأ عرزلا مادة مابا دخلا عاملا

 ءاملايهتس زم بارشلات ءدعشو اضد أ عسشه صو فيشكب سدل عا ثعد لطو هعشد اون عش |

 ةم-هلاعسجو»لوقي: ردغلا عانس ةرمغءاةللاقدص ١ نحجارلا لاه قّرغتملاعاشعشلاو |
 لاه ةناه.ثءشث ةقانو نعش عشا كل ذكسو ناس ليوط ىأ عاشعش لج رو اهقرف سرع |

 | ميهاغلاتاناءةهشااوشرءااوذ: ٠ اهزةيناالاءاهرشتاببع ةمراوذ



 | 0 أنوتعت نم هن ال اذا لازما ع. ةدارسلارلافابمرو ست أ ماز ْ

 (ععن) (نيملابالا 1
 تس

 ظ اعاش بيو ةعاسوبضف ه حافكف نلقي اك امو
 لوقتاك ةعامدلا نمةعو اسم هم ماعل اوقتوءالا هلا لارا ةديدش ىأ ءاعو.ةعاسو

 ىللسالا نمعوسدعب انءاجوةمامقلا ةعاسلاو اذهالا امهم لمع:سالو موءلا نم ةمواسم |

 ليذهلراصمنمالسلا هيلعحون موتا ناك مص مءااضنأ عا وسو هنمءدهدعب ىأعاوسد عدو

 0 وس ع وست ىفتءاسن اماه أ لالا تعسأ وهنلان ودع طاق ربثاكو

 5 .يأنعع.سمع.ذموهولاملل عامس عاضملجرو ّى :رملاف يعذت عا.سم ةقأنإ و عئاس

 | هجو ىلع برطظاو ىرج ىأاعومسوا هس ع.مسي بارمسلاو ءاملاعاس 1 2 دع

 ْ | وه علدنالاب اعيسالا بارسلا نطرخي نوف رجارلا لاق ضرالا

 ١ ىاطقاالاق هينوطي ىذلانيتلا

 0100 اعايسلا ن دل اء تن. طاك اًمهياع نعم ىرح نآالف

 ةعيسملاو طئامملا تعيسهنم ل ود ةرصقلا عوايل ماسبسا تول قا براغ هوخو
 ةحلاملا

 1220110 عولبا ضيق عسسل (ع) (( نينل» لاسم (

 ١ ا” «كعيشأام مسا نيك_.ةلابعسشبلا و ما د انطلا ارداصمنم وهو همس مل و

 | نمب نم بولا تعبشأو عومبا نمهتء._ثأو ةراعم_سالا ىلءامدو هتهرك اذا تدورو ضالا
 ار ل ماعلا بني زتملا عيشتملاو هريثكى أ لزغلا عسنش بولو غسب ذا
 1 ماعط نم ةغب ش ىدنعو ردز بون سبالكسص كلعالا «عسبشنملاثيدسملا فولطابلا

 ْ ظ تبراهادا هع تو. م دقدانادهب وقعدلاف : َ :زه هن عمس رامر ل 90 مضلاب

 ظ رغلادلاوريسكصلا,ةءدشا تدار براقعلا عدا. لاورع وأ( عدش) عبشلا
 1 وون ملال رلا عصندقو سأبلا دنعباقلا :ةشةعاشلا ( عش ل تمرح الاوة مدعم

 : لممناءدم موقو ع ل+رو نالغو ةاغو مالٌءهريطتو ناءصتو ةعصثموقو عادم“

 ْ ا ني الكجلا ءيزوألا ةعاصمتأ م اوءاهةفو همة لثمءاعصمو نانرحو بي رح

 أديوسلاك ٌحاوقلا لقنةعرسلبالا ف عصخلاوةأر ,ا!هب فصوبالو عاده ل>ر نولو ب
 || ظ عمت نيف ضرالا بالصد 0 اهاوه# ىلعاغاننكرذ لهاكى أ نبا

 ظ | ىايسللا ع نءبوقعي ىو“ اعمشو ةعصئةقانو ءاوقا | عصمت للا ة يا وةاابالدد ىأ
 ا ىكص-و ةءصنو ةعمش موق ةدسعوب أ لافو ناعصونا عن موقو عابمشو عام لجو

 هس.فىذلا لاق و عاصشلا ل_؛ملاجرلا نم عمالاو كي رخاء اذرأ ةعصم موق ةدسعوأ

 -رهدلا ىلعداخأ عصب - رعاشلال اه دسالاهبىعسو هنتوقانوهلاك ةف>

 |عصئالاو ةناك نم ةلسسق عصتو ةرذع: نم لبق عنخ نافاطغ نم "هلق ع ًاورهدلا ىنعب

 || تضع هعوج دا ذأ لبرلا نأ برعلامسعزتو عاصشلا كلذكو تاسملا نمبرعض
 هايد تلات نشارحو لاما رفصضلاو عاصتلا نومي ةمح هني

 مطلاب كل امع نم ىريغ ادا د هنياعتول نطبلا عاصم درأ
 كح 21322111 9 : 93 37 -

 22ج اشالاو



 1 عود ْ (نيف السفر
 رطملاو هللا نيب كل ةعير ذا 3 ,ةعلسماروة- تنأ لءاجأ

 زبارلا لاك قشناىاعاسناو تعاز لثم اعلم عل .ةرسكلاب همدق تءاستدقو | ظ
 ءاسنلا نمورو سا لاجرلا نم عفا اا 0 عفلس 0( حاسم مادو صمح ٌىرأب نم |

 لانةءو نزلنا ناكسملا جقلسلا( عقاس ]هباك م-اوةديدشلا قوذلا نمو ةطملسلا هير ْ

 عقئلسلاو اهبئثال ىلا ضرالا ىهو عقالسعقالبو عقلس علب لاسةن درفءال عقابل عاست اوه |

 كلوقر ددملّدالا ىف هنال موعمس ىلءو مهبولق ىلعدتلا -خ ىلا ءتهلو هك اهعواداوثوك | ا

 ال كعمسمواوقو عماسأ عاما اعدجو ا و اعامسو امس ئشلا تعمس ا

 هلعف لوةنو عنم اوالردأ ندع ا هاهو كارد لثم عمسا ىأ عام«مهلوق كلذكو ىمعمساعأأ

 ايي يام اراك تيدا .اوهبا وفم وسان || ها ءارباعأ ةمعوايلا

 اقنع ىلءالا اننا نا روسشال ف رقودار ةاااذهلاو ريستال لل نعي | ظ

 ا لاق عمسمرعسع ءعمماو ىلاعتهلوقو قس ىأ هععمو ثد د لا هعمسأو سانلا هب عماستو|

 وول اوبحجا ا ىلع ةععنأو هرصبأ ام ىأ عممأو هيريصب أىلاةاهلوزقو تععسال ىأ سفخالا | أ

 انني 1لافؤسانلاف همة تهت لاقت لمه ارك ذلاو تددملا .كسحلاب عمل اوةمنغملا

 رعاشلا لاف عقم نيف /ولاهتاسجزولنال رضا مععسا للا فو عيضاا نم ئذلا |
 ععسنم عم« عاببلا لي وطَرْغأ »* انضاو حليف رطلا ديدات ِْ ١

 غيبمستلاو ةمايقلا موي هقلش عماسأ هيهنتا عفساذك لعف نم ثي دهسا فو .هرهش أب عمتو |
 هععماو تودلا هعهنومر < ذرشنو لولا نمهعفراذاهنعمءاضيأ لاسقيو عستشتلا |

 هتقان لذ[ ف صب ةفرطلاف ندالاةسابلال

 درشط موك اش لا د ه اههفقدعلا فرعتناةللوه - ا

 برغلا طسو ىف نوكسةورءاضبأ ممّملاو نيععسلا يطعن الفلاسي رسسكلاب عمسملاكلذكو |
0! 

 رعاشلال اق ولدلال د .البحايهبف لع |

 خمسا, برغلا لّدعاك 85 اننءاراذال ملا اذلدعن ش

 نو يور لاق يبملا عيمسلاو عماس |١ عسسل اوا وسم نول تاعجاذا ولدلاتعمسأ هم لاب
 عوض ىباصصأو قروي -* عسيمسلا عادلا ةنامحي رنمأ 2 بر ائدع١
 أمن طل هدعطل را ظن دنع“ ةأصاديز وب لاق

 دلو اههثلان فيو اس هاو ريس بر رجالان أكو يا

 هنطتهرتالإ ه هنقلا لود خب راع ا ل تعا هيما ج لامع « هلكلاتاتإ
 ّط وما د. بسبلا فلاب عدم بلا (عد#]ب (؛ ) .لءلعنودو سأ رلاريغصلا عمججملاو

 عئس دقو ةعبذسةأ هاو ليج ىأ أ عسرفس ل جير( عنس )ل نيسلا م ددعد ه:لةتالوفاكالا |
 ىناطَقلا لاه تاعاسلاو عاسلاعسملاو رش اني[ تنولا ةميسسلا ان ةعاتس ملا ا

١ 

0 
١ 

 | ناسنالا عمم عملا( عمم )إ قيريلاب عقالسا سعشلا هيلع تءج اذا ىدعلل لاستيو قربلا :

 ا داووهو بكن م عيستاضيأ عمدلاو م الو هن عسل :ىأ(؟ )اغلي الامعسو اغلبالانعمس سهلا |



 (عامر (نيلاولل مذ
 0 لإ كيواسمو أ ىنظ عيراس أ * اهن اكن شرع غصخربوطعتو

 عورسالاو بادعر وثو ةيدك ب ضو لدر دم لاس داك ىظ عب : ايان لاق. دلو سا مسا ظو

 رابغلا عطس ( عطش ١( ) قثارطو اف طوطخ 0

 قئعاا لوطكن ردقأد دعا سلاو يصل غدا تأاو عقترااذااعوطس عار ميسصلاو ةدهارلاو ظ

 دوءاضب عاطسلاو عطس م رمعي لاسقن ل وامل اهريغملا قد ءقةمسعاطسلاو ءاعطسةماعت

 قاطقلا لاق :تدلا

 ا اعاطسلا اور دب او نامغعتلا ىلع « اعيجاوط_ىل الاناوسيلأ 1
 ْش اهسع ام رسأ ام دهان ةيؤرلاق لوو مره قدرك ى أل سرلا عن 6

 .بةتع فراس هنأ هنعهللا ىذررعثي دحىفو نك بهدا دارها | عسعست مها اوقهممو |

 || لاق تطخغا اذا ن الف لاح تعسعستو هّسةبانمدواف عسعست دقرهشلا نا لاقو ناضمر |

 هتتسصاس تعم (عفس) عس عساها تلقو امترحز اذا ىز ملا, تعسعس لا ة:ءارفلا

 رعاشلا لاق تذخأ أ

 ْ : خفاسوأ زوم ملم نيب نم 5 مهيأ روعي رصلا | اوعزفاذاموق

 ْ ذأ ةناك سمى أ ناطظمشلا نءدعفس هب لاو )0( ةيصانشا ياعم بنل ىلاعت هل وق هنمو

 : | فاول عفاوسلاو ةريشللا نول تريغفاريسيابسففل هتسفلاذام رملي راسل هته قسوة يصانب

 |( . عفسفاناللليقدتمو . عفسا لجرلاوةرج برش داوس مضلابةعفسلاو ..موعسلا |١١
 | هولا ف ةعفلاو ضرالانولراساهداوسنمفااامرادلارا'آىف اضيأ ةعفسلاو |

 ١ نب د. لاف ةعفسلا نماهة:ءىفاا ءاعفس ةمامدلل لاسةد وةيحاشلاو ًارملاىذدخ ىف دا وس ٌْ

 ٠ اههمأ سوثلا علطمءاشاعورف « ترك اينيطالعلاءاعفس رولا نم. ٠ روث |
 ئشعالا لاق  ةد :راطلاك ةعفاسملاو همج ان همطا اريئاطلا عفسو عقس اهلك روقةملاو|

 نكن ماجىفاهكردي * ةنوح ءامرو عفاسب 00

 : | نا عب علام يب ( عقلا ف ةقاعتسلا( تس

 ظ عقرشسا ١١ ( عقرقم ) عاقملا ىف غل عاتجبلاب مقسم قس سياج عمل تما

 5 لثملجرلا عكس( عكس )ةرذلا ن مدخن شطارج ىهو ءارلاةنك اسكر كسلا سي رغت |

 ]| رعاشلالوقهنمو طبل ف ىدانلا كاد عكست بأ عكسي[ ىرمًا ملاهي عتسأ

 ||| دسللا ف ثدتةدانز ىهوةأ وضااةعلتسلاو عاملا ةعلسلا ( علس )) عكستي ةرهفف هنإ الآ |

 ةصشلا تفلانةعللاو 590 ةدطن ىلا ةصو نمنوكن دقو تك حادا ر هن ودغلا

 )0 0 رش طرأت لاق ةنيدملاب لبجاض أ عاسو مدد ”يعاافلط فلس هنا تةلشو |

 لسطدامهمد السقا 5 عاسنود ىدل !بعشلاءنإ ش

 هعجورسسكلاب عاس ليلا ف قلل لات: بوةعب لاق غواس عج ومدقلا ق ىلا اًذيأ عادلاو 2
 نوةلعي ب د1 ىناوناك ممنال ةعلسملاونمو رءرصم كي ردكلاب علس بلاو ةدهق» :مهضعنو عالشا

 ما

 لبا فاهنو دعديم دورا !!اهية دو هرضيمخرقبلا باندايرش نعل نمورهشلا هذه ن نماششأ

 د رعاش ثاالاك اوعز نورطمقا
 ١ !إ : 5

 لءاجأ . 1 101 ا و دو



 84/ (عرمس) ..(نيدلالسف)

 [لاق لمح ىأ.ديععيسأو اعيمسمعضاربلايمتنأ هيؤرلوقهئمو ةروؤالا ىلا |
 عيسمةعبب راأل الدبع »*# هناك لازءال يراوثلا يؤج بيو ذونأ

 قونروهوراهل اهم شق لاه ءايبلا ؛ع-بسمرب رمذلا دبعسو أ لاقو ىبيكالاةءاوردهزه :

 ركسحب نب دعس بى ةعيروبأو لافاهنعهرجزيا هب رهجهي وهف اعبس هع ىف ف داص دق دعب : ش

 | ىتلاةرقبلا ةعومملاو ْمْعبامحأ مهو ركنيدعسونب بي وذ ىفأ ناريس نكلو مهريغىفو
 || طهر نا دمه نم نطد عسيفسلا ونديلا مات ىأ ن ديل |"ىعامس ءوغمهأوقو اهداو عسمسلا لك | ٌْ

 ١ تفطو مانالا نم عورسالاو ةعي_بنمءزجوهو عيبسسلا اًضيأ عسسلاو صيد لا قصسا ىنأ

 ىلعتأيلو عضو مءاسلا مضي ناعبسلاو عساسأ هئالثو تاّرم عبس ىأ اعوبسساِتبملاب
 ْ ليقمنبا لاك هريسغنالعف
 ناولملا ىلرلاناملع لم * ناعيسلا,”ىملارادابالأ 7
 1 عم# ]لبق اثم ةءيبسه.نونءب ةءيسنزو م-وأوقو ةعيس هتلعج اعمسئشلا تعمس د

 اهرصست ع صو عضم لجرلا عضم دقو عسجاسأو عاصما عهباو ىنذملا مالكلا عمسلا |

 اهنينح تدم ىأ ةقاعنلا تعصسو ترده ىأ ةماسملا تعمسو ةعوص-آ مهندبو عصتسم مالكو |||
 ةمرلاىذادشنأو دصاقلا عج الادي زوبأ لاق ةدحاو ةهج ىلع
 عجاسريغ انكم اهولعاماذا 85 اهكرهحو ىرتاضرأ اهب تعطق ْ أ

 ارغصرغص لاش ماعرس عرسه نم لوق:طملا صم: ةع رمسلا(( عرمس )ا دصاقريغارتاج ىأ ظ

 عرمسلامهلوقو بوقءينءلاذرغص لاش ءالا ذ عرت ولا ذة عرس نمتبعو عددرسو ف
 ةردا ملئ شا! ىلا ةعراسلاو هم لصالا فوهورنلا ىف ع رسأواحولااحؤلا لائم عرسلا |

 ايورخاذ عرس ىأ تاغا ثالث ناعزمسو ناعرسو اجو رشا ذ ناعزسو رمشلا ىلا عرمستو هما
 ىأ اذكت ءدصامناءرسلو هلع ىف عرس ن+لو دعم هنال نونا | ىلا نبعلا ةدتق تان |[

 قيد تكتم لصولاليحو ه٠ قورئاباذامعرسارونأ: . ىلهابا! لوقو عرسأ ام

 ا

 ىلااوعراسواعارسمهءاودتناك اذآم ولا ع رسأ دي زونأ ةيهفلا ذل نر جر محلل لوقنالو
 هنون بارعالامزلباذ_هو مهلئاوأ كي ردهلابسانلاناعرمسو عدنا اوءراتواركدج

 عرمس بطر ب دضق لكو هتنسا ضغلا مركسحلا نايضقن مبضقلا عرمسلاو هجبو لك ىف
 لاق ليحلا لصأ ىف جرت ركش عيراسالاو نديلا مءاسنلا باشلا اضدأ عرعرمسلاو عرعرسو
 ةبشارفريصتق لسان مث لةبلاف نو كجح:ءارجةدود عورسالاو عو رمسلا تيكسلا نبا

 ةمضلاعاس اهلوأ اوعضاماوهي وببسسلاف لوعشي مالكسلا ف سل هنال حلا عو رمسي لصالاو

 ْ ةمرلاوذ لاف ( )١ رفعي نيدوسأ اولاقاك ءارلا ظ

 هي دانج تّربصو فوزععم عد راسأ » يوافق ىركتلا ذهب ترس حو: 7

 نالال.لالا لةدلا لع ىرمستال عيراسالانافّرطادتشا دق ل ودب لقملا نم لي ذام ”ىواآلاو

 لما نووكت د. بلا ضن يورلارس دود عورسالا ىنانةلا لاهو اوامقنا رار طاة د |

 يحل ئ سبقلائيعالدثنأو ءاسالا عباصأ اهبهبشت |

 ل حاد ١6
 تسملا ديس ١ تنفق

 | دضءعدضعلاو ذفن غفل لو ةفام_ هلة ثا ةرسسكلاو ةمضلا كفه برعلاو ففذن عرسدارأ |

00 
8 : 1 



 ) عسس) (نيعلا بانإ 17

 00 بوم

 0 عقزدتورالا طر دش عقؤلا عن )دعس بك نب كالامو دعس نب بعك نب مي: نبا

 |رثكلاب «مدق تءلز لاي هنظايو م ةلارهاط ف نوكيف اة كي ب رصتلاب عل لا( عاذ راع

 لأ هت رب تءازو غاكلاوهفا طاق نك ا ذاامأف فكرا ارهاط ىف ناك اذا كال ذكو اعل علرت
 أ | | عوازلا ومدللا نع همدقدلحرمثةنادق ىذا عكزملاو رغونأ لافت شقشت» ديت علت وتبلسف

 | «ةعزعز لانقيئ لاكي رق ةعزعإلا (عزعز ١») لبطاضرععود م عوادلاو
 ا ترة تاتا حيل ادا ١221ايشال ا عزعرت ىأ,عازعزو عزعزو ناءزعز عبدو عز عتق
 : : ىلذها دةاعىف أ نبا لاق لي

 | . لاما قوذ للا طرخخلا 5 امءاعزعز ة لح رنيفاشلا ا

 ا قانكلا لاو مزععب راع تونا ذ!هيلع عم فان .ىعأ + تعمزلأ ليلها لاف( عم“
 || 1 ىشعالا اه هيلع تءءزأ لانقءالو صالا تعم نلاقي

 | ارتناىوه ىد ىلءتطشو -ه . .اواكسا قبل آن متءمزأ٠
 : نافاس نادر رولأ هنلع تدع او ةتمعبأ لثم هملع تءمزأو تعز أءاّرملا لاك و

 تد 21 اممط فصي بد ؛ ؤذوب ا لاكو رابعورم ل سئم عامز غملاو فلاظلا "ارو نمةدئاز ةئد
 م "لولادة ءلثم تكسو « :عامزلا ف تدشندقو غارق دئادلا ةفكمتفأ
 ا ( عودزلا ىعضالا لاق اهرفتم هر هطظي ام لزق[ ثذنا | عم أو تدءاكأبئرالا تعمز أ لاقي
 | ريسلا ناعما ت تاكا نبال اهؤ اهتاعمز ىلعو دعت امن اكواهو دعبزانةىنلا بنرالا
 : ١ نم ىأ موه نموها. ءجاغسو ضان :لا لا رن عمارلا و ع مز جتفلاب عمزه نم لو: ئطدلا
 ع ونمزو عس: :مرلحرو فوت نم قرح ى ًارسكلا»عز .ردقو نسهدل اذيأ عم 91 ومهريخ م

 || لاقيو ع مزق ارغلاةل_تاعب عاد رعاذلالوقهينمو عسبرس ىأ عامارلا نيب

 أ عا (عنذ) هدنمج فأ ىأرلا عن. هر لحرو: حلب هانز :هز مادقملا عامل

 3 ظ ةمرااؤذ لاق هرغتس ىف دادزبل م ادق ىلا مامزيدك رحى اعوز هعوزر هرمعد

 1 : .موك سهى للازوبو ماعزلان عز # هل تاةلحرلا قوذس أر لا قفا

 : امه ن(عجن ) هدي لكل ؛ نع أب سبل هنال طل غدة عزو نم مأا,عزةاوو نمو

 ا .اهتس ريك ًّ ةيزايملا

 علا و ةعس صرب لاب عاوز عسوالا جدع ع 1 4( نيسلا |نلصن)

 | عيستذخأوأ مهعباس تنك اذا فلاب مهعبسأ مهتعيسو لبالا“ امنظأ نم“ ماقلارمس كا ار

 1 ًادسعاو عبسلاواهسرفئأ معلا تثذلا عبسسو هدفت عقوو هتوش ىأ هتع.سو مهلا ا

 || تففذل ةعيساهاص انما نيكد !نبالاه ةعبسدمج أ هذخ امياوتو ومالا ةعيسلاو عامسلا

 |نبلعتاب تام الان وسر ب رتويسورالا دينسالا نمقزرتأةؤبللاو

 : يور وترا لسد ع نفل ميسياتا تلا ارلالوتو ْ
 :١ ير ارم راسم رعب رايبشب تبرأ لدجإلا عبسأو عابيستاذ

 3 ةهيقانبا عجسواو هنيئا بتسلم يأ هتمسأو بيب بوقعا اص عم د كك



 6 (عين) (ءاراىدف)

 مهبف هوجو تركن اوتاقف عرت)دليوخاءاولاهو فوذر :

 (ىلءانونحم) لاه ىئارتال ىن'الإو |

 ْ : قيدصل ةءشدحو نمموملا كل 0 ىنأف م ارئال ىل-- اهم_ثانأ 2 ظ

 | ىا ئدلا ف -ءارو ركذلا هبفدونالو سرفلا كلذكو داو هلاةديد لا قونلا نمءاعورلاو |

 ع را(عبد) عن رلا ذنب ءاعور ذأ ضاو هنسح كعب ىذلا لاجرلا نم عورآلاو ىئيمعأ | ظ
 أ عيرلاو اهم امك ا لوضف عردللا عيرو ةبصخش ىا يملا تفي ةفيرص ضرأوةداب زلاوءانغلا |

 (ثرعبلا)رعاشلال اف عوج رلاو دوعلا |
 عماطملا لابرلا قانمآ عطقن امغاو عب رتنأ ىلرلب تعط ْ ْ

 ىردأاملئاسلا لاق“ ءيثهنمعار لهلاسف متاصلا عرذ.* ىلا نعن سس الث ْ

 مكرم اهسفن ع. ىحرتو ع رملا يف بهذ عابره عام ةقانوئث هنمداع له لاسفل اوةنام | ا

 تكز ىأ تعا 1 روقرخاىأبناجعار بناس هنمصنحاذا ١ ثنمكلا ظ
 اذاليالا تعارأ اولاهامعرو زبسطتاو نيل فدان ز 4تراص ىأ عارأو ماهانااغادو |

 بارسا!ناعيروبام_كاناءيرهمو هلوأئثلكناعد رو اهدالوأ تنكس ٠

 دي او ماعط فه لعكاذا نعملاو تيزلاكلذكو بهذوءاجىبارسلا عي رتو | !

 ظ دكارنزه لاف هجوه يق: يالانوهو انوه عتف |

 عنب ناكىذلا مكملا ىلع تر غأو اهتان ىدح نأ تدغافو

 : ٠ معدرتي ه-ظسو نع“ عاصولا ه ةوم ننعاصطقالا عام تطاخ

 لب اوهةرامع لاو ضرالا نم عفتر ملا ناكملارم دكان عب راو داون ىأ عئار سزفو |
 /عب رلاو نوئيعتيآ عب رلكش و: :دتاىلاعت هلوق هنمو عابر عملباو ةعإ رداولاريغصلا د
 (همأ مماوهو) سلعنب بيملالوق هنو قي و املا اضيأ ظ

 اهعنرواهشفتلا الاى ه لص هلأ اك حولي عبر ظ '

 ضرب بوثي قب رطلا هش
 ةمب وزراسعالا ىعسدئمو نحلا» اسور نمسيثر ةمد وزلا «(ضنإ 0

 ظغتىألجرلا عب ريو دوع هب اماما ىلإ عهترتوراقلاوثت ري ا

 دوو سب... كوسم تحسم

 اعنزتءةروذاهناذ ساكلا ىلع 0 اثح اف قاتالبرمثلا ىف هقلت م

 ظ لاه عب وزريةحاريصقلل لاب وماذا ما عابزنب حو رود لجر مسا ىازلاريسكب عابنو 3

 ١
 او . افكريت هز ءانزمهنمو رحارا |

 ىرذبلاحرطاذبأ عرزلاو عر دزموةءر نم هعضوءو عورزلا داو علا نع هذال

 : هنَوْعِرَر ْمنءالاعتةلوقهنمو هدد :أيأهّلناهعرز لاقي تاببالا اضن عرزلاو ضرالا|

 ْ وهو ثرتسح ا ىأ نالف عردزاو هممت اهلا صور ىلا لوقتو نوءرازلا نسم مأ |

 0 ىارلاو لادلاّنال الاد اهئما ولديأفناهت3ثل ىارلا ذا ولاه رم نالا لالا نأالا لعّشا

 | ةشديزنبدعسزببعك ىبنمناعودز او ةةورعم ةعراز زااوةومومءاتلاو نأ روهخ ْ

 امسيسسا دم امس سوس سس سس 0 1 ب ل ل لل بل



 (عود) (نيعلابا) 615

 )0 قهو هواي دما عيال ال تقدم خلان كاريشتلا فريعبلا عضرو ةروسكم اهعمو

 | وهو لوة_ءملاودواحملا ل مرد دودو عون يم 4 سله ياد لا ةءاهءوذومفال_ت

 0 ةفرط لاق رمضاانر دو دبع

 ظ ' ميرط_-و بط بوصرك ٠ اهعوف صو لوزاهءوضوم
 | نمومهل ةبزشماولاه ةعوف سم سشرذو ىلاعن هوقو ئذل اك رقت عف ا

 [[| ضع قوفاهضعب ةعوذ ع سف ةوءا“ دذلا لاف نامفرلا ءردصمو نان لا ىلادسق

 : أايللا تعفراذا عنارةقانو ضفة وءاشي نم مفرب هظفاو كلوق نمتامر 0 انلابقيو

 ظ 0 اني اديس ةمانرو ءايصترلاةأرملا هن مظءلام سضلاب ةعافرلاو ىعدالا نءاهءرمض ىف

 : فلا الا ل مرر ةمإ وم ل بم بلاني لاه هسملاه دابق هب عقرب

 1 يق لاكو فر هبنماولوتب ل ىرمسأا نيد 3 وبأ لاق 3- : رش أ عفر ل جرد

 ادع مءارسكلا,ةءافرو هبلاانعفارتو ماسلا ىلأ اءالفتعفا روهردق عفتراىأ ةعفر 3

 د | عافرلامبونلا تعقرهن لوقت ةقرلا ةعترلاو بتكتىت 'عاوراةدس اوةعقرلا

 م 8 لاه ماش ىل_ءاعلا عامر نك

 : ْ ا دس نمت نكتو عامرلا نبا ل مكتوم“ ىجسهد دحأ نمتنكو :

 : 1 | ميكالاعضو ءىأاعقرتم هيقاكر الفاو اننصراءقر ه:ءقرال لاشيو : ءادهىادهعترو

 ظ ظ (ثيعبلا) رعاشلال اه . ءاسهلاو

 امقرتمىرأ 01 «#* م كعدأ ف لن وحاهلاكرئامو : ١

 ظ لوقام أو عقرينأ فناسىأ بولا عقرتباو تسمن عضاومى هعقرينأ بونا اع.قرتو

 000 مس مدان ومع ٠ اهحوورمع مأالا بلقلا أ .. ىلودلادوسالا ىلإ
 1 ظ دملاو يعل! ف تةشام هتعقرو 3 هدوعمداةتدقيناملابوثك 1ْ

 | نمثيدحلا فو تا وءسااراسكلذكو ا دإاءا_وم عبق ةرلاو هر 0 وجو هل_فأ هن ىوعانعاف

 . || نامقرملاو عبقرلاو فلا ىلا هي بهذ هناكرك ذ ذا ظفل ىل_« هرءاف ةعقرأ ةعمس قوف
 3 5 وةءاهونجأ لح رلا  عقرأو ةعافر مضلابعقردتو ةمصص.إبتءىفىذااوذو قجالا

 ا | هبت يلااموه تئرتك اامىًاه.بتءق:راامو هإ تعفن رااملاد رااعبات وو ربل ع دارو

 | عوقب عوج قعيطالوانيشدب لمعت ونال ىأ عاقربؤم قتلا ملاقب بوغهيلا

 1 ظ | ةاناعبر عم بشفلا نمدغنأ عمر( عمر هل ريكلا نم نخل جشلا عكروتالسلا عوكر
 ||| تالا اشيأ ةعامرلاو ىبسملا خوفا نملّرصن ام ديد ثدلاب ةعامرلاو لَردعْلا عمرتا او ل رق
 1 | فلاب عورلا عدد) علت قاهر ضس ةراج عمرا قيحاذا كك تءامبرتيذكلابقب

 ١ | بالا مضلاب عورلاو نكسو هعزف به ذ ىأ هعور خرفأ مسواوق هنمو ةءزفلا ةءورلاو غزذلا

 ظ تعدل يرذاديدبجلا فو ىلامو ىدا ىف ىأ ىعور ى كل ذ عقو لاسقب ىلةءلاو

 : اكأع رئال مهلوقو عزفت اى 1 عورتو عزف فهنع و 0 دة سدو ىورف

 ظ -_- حس م ممحسسس بصخسلو اسمل | ممسس سس مامسلا مسصشاس مساسسا | - مسس كحص مس معسل  اصصمل لل تح معالم محل معسل مولا اسس سما لس يح

 - قوفد



 ار (عخم) (ءارلالسن)

 "يدا هثةمقعة يلع 5 ”ةدون ىقكسنالدثهاأ “٠

 اشر ثي ملقا )ع )ةغاسز أ طَسَو ةعس سه

 اًيطغت نأ ةمئااراذ- 5 اهعك هلدر ىف ليل 1

 "| نال نيعلا ثدنأ الا هءسهد رك ةقاةفؤ ةسانلت لبر كاوةكوهاما ةعسمههلوق |

 ىلا: بهدية ثلا مقال زل ةاضقلا مكنتءاع لاقء امك ا منوكراختا عسسرلا 1
 0| نتذانو عزو اعلان رعكشوثلعب اتاك ممن ال بنزالا صخانإو قو ةعولو سا 1

 نايا تءارالا نم ةوذفانقااوءاناظااو با اعذلا ىل طا نآتانال اركخالو نيع هرضت ل هةلع | ٠

 0 رداوالساب عض ىم حران لاقي بتكرتلا عبضزتلا مسن قل اكئلو نموهلو اودي ضدخلا |

 |ليمت الاقو ةعيصرةدحاولا اهبىل#قلح ىهو عئاص)اب ىل# ىأ عص سم ف.سو أ

 : :لئامَدلل بهن عصرا دامو هددت أو لئاجلالةاسأ ىف ةروفشمرويسس عئاضرلا |

 هيقزلا ذا اعصر عضرب رمسكلاب هن عضر لاقي زاملاعأ الفاس راف مهف و. تعضالوقي []

 ' اهصررذفلاخار ذاوهتا رو عصرلاة دين ةاضمر ل« اعضرىئنالاو 6 -زالاف ةغل عضرالاو | |
 أ[نانشلا بغي نأزدو دوز ا انءلطو تست قااشخو هن ور لوقو ةعصرةد.-اولا |

 0 ”يبسصلا عضر /( عضر )طاش لا عضرتلاو هتعصرأو لاب هةعصر لاقي توعطملا ىف هلك 1

 ٍ برض لام انضر شر تقول ياو دابا د جمل !عمملاسشم اعاضزاهعم ريدم[ 0

 ! ماوه نبال تأ اذه دشنت برعلا عم ؟-هنارع نب ىسعةفربسنأ ى مدالا لاق ارض برعضت[]|

 لءئاموارديامىت>قنوافأ « اهنوءضر مهوامدلاانلاومذو 'ةغللاءذه ىلءىلواسلا |
 ا ةعط م تاق اولا عاضرابا.ةفصو ناف هعضرت داوانهل أ عضه ذأ ىعاو هنأ هنعضر أو |

 ْ ناتألا هلا اثينئناتعضارلاو ناتغل غاضرو عاضر لاس, و عضرتىتلاةاشلا ةعوضرااو أ
 ناكل راوعز أعشار يثلم-علوقو هعضاور تطةس لاقي ناللا امل برشب |
 مضلانلجرلا عضراولاف مث هنمبلطمف بضشلا توص عشا ابلكالو هفغوالبا عضرب||

 يوت اذهز "لا فاضل نم نأ اذهل وةوهنلع عطى شلاك هناكة عاضر عضرب ظ

 50 بيو ذونألاق يسم يس

 رق ثلا اها تن نيل تب ؛ رش ىازخءلا تةضنراو

 : عضترتف 1(قو نط ”راعلاكس 1 مولَعاسو انا قاتاقلسوالا

 | ىأعارعنم عرعر نآشو هان 1ىأةقاةعرعرو سنو رك ىف ضلا عرعرت 2

 ددسللاف عراعزلا غم او مازةلا فلادةعالا نس

 عراعزلابايشلا ناد أن إال + . ىضم ىذا! با. تلارثإ ىلع كبت
 أ | عقزلاو جفتزاف هتقفز لاقي عضؤلا فآلخ عفزلا : (عغد) ماغطلا ثادحالاغاع راو

 | وهو ةعتفر ل ماعلا ىلع تالف عفرو نيوصلاعاضوان موذو ءانما ىف مقلاك بار رعالاف |

 لإ ةءاح لكع أ غالبلان ءائئلعت عفر ةفارّلك ثيددحلاقو اهغلدو هّتصق نم هتسعفربام :

 ْ لانة دربلا ىلاداسطما دبل حيت عوزلا فدوة دملا تمزح دق ىا غاي لفانع غابت ة فلم

 أ ىناف عاف! الا ابهتاروخأو .مازمللاو ما رسل تععمقاسكلا لاق عافرو عافر مانأ ءذ_ه

 لل حامي :١

 هلءلوهعايرا خسنلا ضعي ىف( ٠ )1١

 ىيصالرهث اا اذ. هوت رك

 ىدؤئكححاا سناع.نب سقلا

 لل,ةنوئلابودو روهثم اال
 حرشفف هنح رمدام ىنعنيسلا :

 حسن ىف ميطام افال_خي_ب :

 رصف هلق ءانلانسوماقلا



 (عسر) ظ (نعلبنان) 0

 فشلا فديىلذهلا لهما لاق ريدغلاعجرلاو عفنا!تاذلاسقب و
 لتعمل فتى خانام ه اذابوسر عج راكضسأ

 عذر عرب بالا ”ىلاعجر لاقي هءاوجاشأ بانحح ل 'ناءحرو ناعجرلاع -هلاو

 ١0' هسلالوقهئمواهطخ ةمشاولا عسرو اهوطخربسلا فام يديةنادلا مب 1 و

 اهماشو نهقوذض وءتاففك 5 اهروؤُذ فسأ ةمثاو عجروأ

 عملاو ةغصحرو الاو“لاححلاوهورذسىلارفسنم هدعجرام باودلان 7 .حرلاو

 هعجرو عيسسأ !عيجرادهو لجرلا عجرأ دقو نطبءلاودورع.لاو ثورلا عمسرلاو عئاجرلا

 لاق اعيجرةّرطااومسا.جرودو درع ىأ عوج م ءانءمّنال عبجروهفددربئن لكواضإأ

 تاراف خيره ابقار « صرارهطامن "5 ةالذو ىثعالا|

 ١ قاد ىوعااذال جرا عجرأو اهرح لالا بالادب عال لوةد

 بيودونأ لاه اًميشلو اندم هفلخ

 ٠ عسر ةناكلا ف ثمعفالع 5 افياراذه بارق هادف

 لاقي اكنالف عيب هللا عجرأ لاقيو عوج سعد ىأ عجم عاتماذ هتيكسلانبا كحد

 لاقي ةدواهملا ةعحارااو تنعم تازهاذالبالاتءدرأ قادكسحلا هتعمب هللا بدأ
 تذضااذاع ءوذلا همم تعد رتساو فل ىلا ءوشلا ع ارتودتأ عا عجارو مالكلا هعجار

 ْ ١١| 0 وسل اومقاناتاكانا ةسدملا دع تعجرتساو هيلا ةءقدام هذ 7

 | رب رج لاق عسجرتلا كلذكو

 006 .؛ عجاشالا نوثمىف مشو همقإ 1. املاكرادناف رعنمتع-رو
 | نا.طالا با دع أ ةءارسقك قلاخلا ىف هديدرب توصاا عسجرتو ١ ١) ناذالا ىف عسجرتلاو

 ظ اهافسأ اهعج مو فكلا عجرو اهو ةعشاولا عمرو ريسلاى فاني دي ةباذلا عسجرتو

 نا ارفع نم عدر هبو تفكذ هتففكىأ اعدت ”رافاعدرهغدرأ ئشلا نعهةءدر عد(

 لبةمنيالوقهنمو طلق هيمتنطل ىأ عدترافئشلابهتعدرو رثأو طل ىأ مدوأ
 )2 عدن سه مشرلا هدمدجاس دي ىردحي 5 هةقارم لق لزاباهءىدع

 | هربا تيا لافيو مكن مهلا عاد و ةءد ىلع هه-وأ< رخاداهعدر بكر لس ةال لااققدو

 1 (صاعئبنو:#) ر ءاملالاه عجأ

 أ ميقس عادرأمب ءامحلا ل رث . اغ اكءاول اردن مءارذص

 ظ عادش1لاك ىنءا قارفناكو + نادر قدواغزانزجاؤف (حجيرد نسق ) رخال اهو

 |ء ةرتدعلاقءام مسساريسكياب عادرلاو عدر دقو سوكتملا عو درملاو

 مهم لجأ بصق ىلع تكرب 3 ايغاك عادرلا ب: ىلع تكرب

 ع-درلاو دسع ىلأ ن نع هدوعومضغنا ف د_ولا باصأ اداىذلاماهسلا نمعدترملاو

 عسرار هت لجرلا عيردقو نافسالا ىف داسف عسرلا 6 هلدن طقسىذلامهسلا

 همس .راضأ | هتمع تعسر دقو هس مو عش سمو 4 ةأعمد رب لح رلأ عتس نر ى زخأ ةغل هو

 : ا

 دنهأنأ



 ه1 (عحد) (ءارئال هن)

 ظ طحانلاك لدللا هدجادا « لز [ن مو نيعب رملا نم

 عابرم ىهيذا مج داع نم كلذ ناكن اف عسب رلا ىف خنت عد م ةقانو تلاثلا مو. | هوب أو نيمولإ ٍ
 ع-دروهو ا هعماهداو ىتلا عبرملاو حاملا لأ ىف دات ىتلاقونلا نم عاب رملا ىمعدالا لاق ١

 رابدلا ف ميديبل لاف عسب رلا لأ ىفءىبت ىتلاراطمالا عسبارملاو ١

 اهماهرفاهدوج دعاورلاق دو « .اهباصو مولا عسبا يم تةزر
 ظ ( ١)ىضلا ةمع نبا لاه ّمغملاعب روهو سئرلاهذخايناك ام عابر اوءاونالا مودمنأان فعو

 2 لوذفلاو ةطمشنلاوكمكحو م. . انافصلاو اهم عاب رمال

 عوبريلاوتاواعب رآعملا و هيفءايلا فد تسأ ضعب نعى دقو مايالانمءانسي رالاو ا

 عيب اريو عسي ارب ت اذ هعب م ضرأو لولءذ مومالك ىسبل هلال دئازءايلاو عمباربلا داو ]|
 ورع نب كلام نب هلظ:بنب عوبريرهو م نمىوب أ اذيأ عونربو عوبرباه داو هنا ملا !

 ناب ذ دعس نب فو عنبة سم نب ا. غنب عوبريوهو ةرص ن ءنطبوأ اضبأ عونرب و ميقا

 ءاماطلاوبأوهو ل.ةءنب ةءيبراتعيب ر ليةعىفو . ىرملا ىويريلاملاظنب ثردا مسهنم
 نيتعدرلانابسشامهو ةرقوةرعرعو ةفاثيو صراال اوبأ اودو ل ةءنب يماعنب ة-ءيبرو
 ةعيبرو عولبا عيب ربقملو ميني ةانمدي زن الام نب ةعدب روحو ىربكلا نا «.بر ميت فو

 نب م اعنب ة-عمدوهو نزاو* نم ىحوبأ ةءبرو كل امني هل_ط:-نب ةعبب رو»و ىرقصلا
 ىأاءوبر عترت ةيشاملا تعنر 02 اهلا ويسن مهمأ مسا دجتو دو لب مهو ةعصعص

 عج ماسي ل ثم عئار عجب عانر لب اوو هلو معلن ىأ بعلو عترتاجرخ لاقي و تءاشام تاك |
 تبن ىاثيغلا عترأو نوهت موقو تدترذدلباعقرأو عديم عضوملاو نوهتار موقو معان
 عي رسبكملاب عثر دقو دي دشلا صرْساو عمطل اني ردتلاب عئزلا عد رب لبالا هيف عن :رئام

 لوة:ليدهو اعسر ريغ هع رواعوجر هسفنب عجر «( عجب ) عئرو عثادوهفاسعتر ْ

 عوجرلا ىجرلاو نونموالت ىألوةلاضعن ىلا مهدعد عجريىلاعن لوقو هريغهعجرأ 3
 ىلاعت هلوق هذمو عجرملا كا ذكواهع وج رم ىأ لاسر ىجر ىنءاجاش كيلا تاسرأ لوقت
 نمؤي نالفو فلاب نوكستامغن الفيل ءفنمرداصملانالداسشوهو مكعج ص مكب رى لام
 ىلعهلو  هباوج ىأ كيك ةعجرءاج لهمهاوقو توملادعباسيتدلا ىلا عوجرلاب ىأ ةعجرلاب
 نداكأ كدلع نال_ةعودب ص نمناك امل ارو جمفأ علا واضد أ ةعدرو ةعج .رهنأ ها

 دقو هع رو ةعجار ةشاثلاف اهلدماهن بك ركشدو عاب ةقازااةعج رلاو هباوجوهدود نع
 فرصا ذارمد كل ايةطساص ةعجرابتم عمت اف هلبا نالف عابلاّقي اهتعجرو اهتعجرتواهتعحترا | ا

 لاملا بر ىلع تيجو اذا ةقددلا ىف ةعجحرلا كاذكو ةداصلا ةدئاعلاءهءلعدوعبامفاهخامتأ |||
 لوشت تناكاذا عججا رةقانو عجارناناو اهنودوااهق وفاناةسأ امناكم و دصملا د خأف ناش

 عجرتفا عجوز ترعة رملا عجارلاو .اهعاطق دعي ريطلا عوجراسضب أ عاجرلاو عجاور قونو
 يي و لهوا رلى - لا نازءامسلاو ىلا هتهالاهرطأا ع-رلاو  ةدو درا ىهفةسةإطماامأو اهله أ ىلا“
 7 ل و و سس ص و نو وسو سسوس إب شلل



 (عم) (نيعلا با اي
 | المصلا مفرط: نالجرلاذسخ اي ةنصغ ةعدرملاو كي رصتلامىكذ مهمل ةم-اسنلاو ءارج ارمضم
 | هعبرم ا نيأو ناظاطغشل اني زجارلا لوقهنمو. ريعبلا رهظ ىلع ءاغشيو للا
 (رغ الااهنرط كدساصو اهئرطتذخأو هت اهتلخدأاذال هلا تعب ره-:ملوقت

 | نيادثن أو ةعب ارملاوهو هبحاص دب امهدس أذ خ أ مب رملا نكت ملا ذافري_عيلا ىلعءامعفر م

 تناك رلا ىبعاشنأ نمناكم 8# ىحاصتناكرمعلامأتدلا ىبا رعالا

 بضاخ فكو مقد_عاس ه براض لبا تدم ىتعبارو

 ريب لاق  لخجر مسااضإأ عيمو
 مد عاب ةمالس ل واطا رشأ » امد سه لة ةمسنأق دزرغا !مءز

 أ مهتاعبر ىلعسانلا مهلوقو ةرهاشمو غب اصءل !ةءاك ةعبا ع هتلماعلاةد ىف كلل لاك
 | لبالاو دع 3شأ ةعبرلاو لوالا مهمأو مهتساقدسا ىلعيأ افلا نعرمسكت د قوءاملا مني

 | 2 ةعصءضنب صاعنبس اور نم لجر لاق اهاكهمتاودب برضاذا عسر يريعبلا رم لاسقي
 , 2 هعرلاوءاديدلاسراوفلامأ « : هضكرت”ىذرعلا طلعلا ترورعاو

 ىأ ةىرلجراضبأ لاقي و :راطقلاْنْوِجْن كسلا, ةعيرلاو دسأنمىاضرأ ةعنرلاو
 هند اهعجبو ةعبر ةأ سها وري قالو لد وطال قلحلا عوب سه

 ْ َنالذاشوهو كيركلا تاعبر

 نيغلا عضوم نكي لوامسا تناك اذا كَرتاناو عجبا ىف كرئال ةفص تناك اذا ءلعذ
 ةمراىذلرقامأو اق وشواهد يصاءابر حباتتلا لاه ع ترا هم لوق:ءانالوواو

 لبعمةعرصلا عون ص نانا « اهتارةصقناس مشلاتباذاذا

 اذاربعبلا عراو' هتمافاخ و ءشاعوب عار ىأ عب رلارطم هءاصأ ارصش هي ىنعاسشاف

 عزرتو عسب رلا ىف هيانقأ ىأاذكعضوعانعمتراو .هلثم عيرتو طنز نعسف عدي رلالكتسصأ ١
 موقلالاقيو ةهعب رأنءلو دعم مضلاب عانرو اعبي م ْئذلا لعج عب ربلاو هسوؤأد ىف

 طبشب نم نالف بىفام لاند و هيلعاوناكىذلا مهسهأ ىلع ىأ ءارلاريسكي مسهتعان و ىلع
 لطخالا لاه هءاع :وه ىذلا هند و هىهأ ىأ نالف ريغ هّمع ابر

 الث حلاص عأب يياذا 0 معابر غي دعم فام

 | مهباو تائااو ةنثلا نب ىتاا نا ةماعلا لئمةمعابرلاو لال نموت اضن ةعابرلاو
 أ ايو ذرب تيكر تاقف تممتأ تيد اذاف نامت اشم عاب وهما ر قلي ىرذلل لاسقي و تامعامر
 | لقمع رعملاو . ابق وشوااعت مانعا ر . اسمحوا راج ف صب جادملا لاق امءابر

 ارنا اورقبللو ةعبارلاةمدسلا ف غال هتم لوقت نالزغو لارغل ثءناسعب رو لذقو لاذ
 | سرق ىخو عابر سرفوهواعابرا عنرب عدد رأةعباسلا ةثسلا ف فذلاو ةسماخلاةنسلاىفا

 ام ردباتدرواذالخرلاعدرأو ع. رلاىف اهاعر ىأ اذكناكمهلبا نالذ عب رأو ةيعابر
 :راوءادثلال اوأف مت ريماضبأم وَلا ةمعبرو نو.عيرهدل وو دم ثل ىف فدل اواذاعب رآأو
 | نععيزملافاوماقأ ىأاو عبر أو عييزلا اود ىأاوءيرأو ةعب رأاوراصىأ موقلا
 ( لبالاه ف عتزتام تشزاىذلا عترااو عت عد ص ثمغمهاوق نمو ةعمتلاو داب كرالا
 -ىلذهااةماسلا# عدصضوهتعدرف ةغاعدرأدقو تعبرف أ ىجلا هءاعتمرأو

1 

 ا
 ا

 ا

 ا



 05500 نمل (ارنال-)
 رمشنتا ىأان ا.عيذو ةعوءيذو اعوب ذواسعيذ عذب يطا اذ( عيذ إب عذاعالاو ة2.:اولاق |

 رذبلا ع-.اذملاباو سداد دا قو رمسلا كيال ىذلا عاب دملاو ءاشذأ ىأ هريغهعاذأو

 هلكوبربشىأ ضرألاىفام موقلا عاذأو |

 غابأ وو عايراهمحبو تناك ثيحأ تشير الا عدلا( عيال 00

 ددعف ميرال اورك ذا ادد ىف ةمدرالاو نالف ىنعب رعسوأ ام لاقي هللا غزرلاو عدوا

 عدو رس ءورسع لثم ىلةثب و ةعد زأ نع ءارج عب رلاو ني:إلثلا دعي نوع: :رالاو ثنؤملا
 وا معو ةقااملا هرخااو قرت رن مهلدف ىأاسءنرهعب ربهرتو

 انو سامو فاو فانت ىرق عبرأن مدددش نائعن ىأ لش ءعوبر جنودا فامعأ |

 قلما لاش عنرلاتدرواد الب الا تءبرو خر عمو ىأ عم نعم ءايلاوالد وطالو اريصقال ْ

 كا سفتن ىلع عبرا مهاوقهنمو سدهتو فقو اذا عددرب لدجرلا عور تيك للانبا عباورلالا

 ءىجت منيموب عدتوام وذخأت نأ ىلا ف عدرلاو بفاكو كسفنب قؤر ا ىأ كمل ىلع عيراوأ

 0 مطاااضر أ عبرلاو عوبرهوهف ل جرا عيود قون لا هيلع تءيرهنم لوقت عدارلاموملا ىف

 نمبر مساضبأ عسر لاذ سساوخد عباور« لبالاتعيرهنملود

 دعنا لوشيؤمشاا عيزغةنمرالا عت روروهشلا ع رناعس ربرعلا دنع عمرااو لي ده

 ناعيبرف ةنمزالا عسرامأو رح .الاعيررهشو لالا ع دروشالاهمفلاقالو رفض

 ابل حنستلافي .الكلا عسب روظودروذااود ”مكلا هم أت ىذلا لهفلاو ءولوالا عسرلا

 ثوغلاانأت عمسو كقالاعي رلاهبعسنمسانلا فو راملا هبقلردتىذلا لصفااوهو

 طظمقنارهشو ف.صنا رهشو ل والا عبي رلااهمنا رهشةنمز أ ةتسةنسلا لعبت برعلا لوي

 ةعببضنب كلام نب دمها دشنأ او.ءاتشنارهشو هن رخنارهشو ىلا :لاعدنار و

 ا

 نو.هدر هل ناك نع ملفأ ل نو.ة.صةددص ”ىنا

 يا رج اطول يبات رلاعجولوالا ع .برلا دعي فصلا لهب

 لوة:عمرلافرطملاعيرلاوءاعيرأ لوادلسا عيب رو ةعبرأ الكا اعمر عمو بوعي لاك
 َ بصاخ عسر لا ف مولا لزخم عد رااو لودديا عب رلاو هعوب ص ىف صرال ا تعبر هن ْ

 ءازلار مسكي صب و عسسن رلاىلاةيسنلاو فيصنو عب رنثمح ىأ ادب اصمو انها نم هذه لوقت ٠

 لوأودو عسرلاى جني لصفلاعبرلاف. عيرالو عبههلاممهلوقو شارح نب برك ذكو

 رحارلا لاف باطراو باطرو بطر لثم عابراو عامر عججباو حالا
 يا رلا لمة م دنع ةبلعو 5 ىابراهتعزانةءلعو '

 موّعااتدهدرو ةفرهى .الاو عيهوهف حاتم ءاارح آى عئاذاف تعبر عمجلاو ةعيرئ' الاو

 ىأعب رتدالعجأ لأ ثيدد-هطلا فو ةينغلاعب رتذخأوأم هعبارترصادا فلام وعي رأ

 ريعا تعيرو اءهريغىف عمس لو رشعلاراشعملاو عدرلا عابرملابرطق لاو عامر ادْسَأَت
 || ةبعر ىعسرل ا كلذو.نوعمشريوار سنوءدرب موقيّرم ثي دا فو هتلثأاذاهتعتراو

 ١ تايد بعنب دعم نب رازن نب ةعمبر وهو :4تقونأس رفلا ةعسرو ديدحلاةضداشيأ ةعسراو

 يعشن نهذلا هو نأ ىطعأو لينا ه#ببأ ثاريم نم ىلطعأ هنال سرفأاة-هنبر ىعتافاو

 ل حا 1117
 ايس



 07” وهاسلال وتامأو لماعلاعاردةانةلار ددل لاقي هنعرذيام عارذلاو ريضاح |

 ' ايئدفسبروتنئا|

 ظ (ععذ) (ةبادل) ف
 ز12505 7س ١ ل لى[ى لى ظظذللسلسلُدح[ ظل ل يبي

 ١ عدلا ىرح ىفةم«يملاو لادلا مدن عمدلا رس الا لاق عدلا مانا هند ليسرأم مركا عام دو

 . هيؤريخال لسف ىأ عش دل جرو للا عش لاوريعيلا نمرزا,ا هحنرطيام عادلا( عاد

 | ناكوك اهودسالا عارذ عارذا او ثنويؤرك ذيددلا عا رذ(عبذ ]ل ( لالا لف

 20 صو

 أ لزغلا نيدءلا ةةسفالاةأرملاعفلاب عارذلاو ناتيضهاءهف دراي معارذلا نيب برعش ىلا

 امنا عرذلا لسأو هءلعوقتملو هقطت لا ذااعرذ يعالا, تةض لاقي و هقوط نءرثك أ هذاك | ىأ هعر ذانالف ترطدأ لوقتو هيلغو هدبسىأ * ىلا هعرذواعرذ هريغو بوثلا تعر د دقو
 ظ دمج لاق اعارذ هبت ةضاولاها-رو هلثتمف هملا ىدي تددم ديرتكن اكتذدملا طسب ود

 | عشاح .ودو اهل مص لواعا رذ + اهب قض: لهل ملا شحو تاءناو

 |َنال عب ءاولاق اغا ةنام ىف عيس بوثلا مهلوقو كسفن ىلع مورا ىأ ك ءرذيدصق أ مولوقو
 ْ راي_ثالانال دا اولا امتاو ريغال عرذأ اهعجو هوم عارذلا هيوم لاق ةثئؤم عزذالا

 هعترذو با شلل ىهو عراو ذ عجاو عارذلا لبق نم لدريغملا قزلا عراذلاو ةركسهذم

 هد_بىنوأ ا ذاريشللاضيألاةيو نيءارذلا كير ىذملا ف عيرذتلاو هقنخ ىأاسيرذت

 لوقهنمو عمطلا كيرلا عرذلاو دوس عاهعراك أ[قناك اذاعرذمرونوريشلا عّرذ دق

 1 ه<_-ةملوقت ةءسئحولا ةرقيلاداواضيآ عرألاو امتدحولا عرذاادوةد دقو زحارلا

 | عرذتتلاكاذكو هف طارفالاو مالكلاةرثك اضيأ عازذالاو . عرذم ىهفةرقملا تءرذأ
 |دملاعاردبئذلاريدةئاضيأ عرذلاو كلذ لعفيدقرثكملاّنال .عارذإادم نمدلصأ ىرأو

 | بطاوشلاىديأ,ناصرخ عرذن“ « امن اكقلئناَرملادصق ىرت )١( لاقو

 هنآىذلاعّرذسملاو عاردردق ضرالا ف ممر ىذا ارامملاةد3_ثمءارلارممكب عرذملاو

 هات اهمال لغبلا عارذ ف َنيْدةرلاءاعرذ م ىعساسغا لاقي وءا رلا عفا ذه هسأ نمفقرشأ

 |لاقيو عاردمد حاولا َريلاو فيرلانيبدالملا ىهو فلازما عراذملاو راجل ةمحان نم

 اهئاوقةباداا عراذمو عراذم توسلا نم برق: ىلا لمدعلل
 . لطخالا لاق

 راد#و قد رمشنو مجبدملفف 3 اهعراذمثّرحااذاانادهلابو

 هتيردلا لدم ةميردلاو عئارذلا عوباو لسون ىأ ةعير ذي ن الذ عر ذت دقو هل سولا ةعيرذلاو
 تاعرذ ٌتاوقو هع ارذا!نيبوطانا عساو عيرد سرفو دمصال ىنارلا اهبرتشسي ىتلا ةقاذلا ىهو

 |ءاراارسسكت اعرذأو لتقعرذأمهوانق لاق, عب رسىأ عسرذ لقو تامدرسىأ

 بروذوبألاف رجناهبلا بسنت ماشاانعضوم
 ردح ىداؤن تاعرذأ نم - رادقأا اهتتسقمحر ناسف

 هذه لوي تاعرذأ نَّوْ الن مبرعلا نمو هب ودسلاهتافرع لم ةفورمصم ةفرعم ىهو
 ظ هتعذعذ.( ععذ) ىرذأاهللاةيسنلاونيونتريغيءاّدلار سكي تاعرذأ تنأرو تاعرذأ
 ارو ةءاهذةد اولا قرفلا عاعزلاو هتعاذإربسلاة عع ذو قرف هتقّرف ىأ عدس ءذتف



 - مس رع دنيتي

 اسرف فدي لدث+نب ةمالسا

 هج __(«) (لادلالسف)

 بوضخ ثيطااذلا دك وجو ىف * علت هلداه ىلا عمسدلا قرب
 ةعدعدإاو مقبلا عدي ذل كلذ: ىلاست هلوق هنموهتعف د ىأ اعد هعدا هتععد(( ععد

 ةءوامم ىأ ةعدع دم ةزفجو هن الماوثاا تع دعدو ئُدلاهعسادوغول اكل اكي رع

 لمسل!نما.قعاانسءامفق هد دا لاق

 . ايرغلامحاعالاقاسعدعد .« أم ءاكرلا ةرساعدعدف
 لوة:ناةعدعدلاو لاهم وعءداذا ةءدعداهممتعدع دةصاخ زعملا لاس د زروأ لاق

 دشنأو اعللاّقياك شعت اذ مق ىأ عد عدرئابعال
 اعدعدرهدلا هلانمعنيالالو « رئاعلاولوةيملاموق هناا

 نالذ ىلاثءند غفد ءاولاوءطب هيفاو دع ادع ىأاعادعدو ةعدعد لجرلا عدعدو

 ةعفادملاو ث ديلا ف اوههدناو هريس ىف عرسأ ىأ سرفل !عفدناو عفدناف لجرلا تءفدو امش
 هللا عف دةساو مافي لال سلا ايس وع ىعع ع فدو هنععفادو هى _طاخلا

 نم 4ءفدلاو اضعبم_عضعب عفد ىأ موقلاعئادتو ىعاهعفدب نأ هنم تملط ىأ» اوسالا

 ليلذلاوريقفلا ديدنلاب عفدملاو ةددحاولاةرما جتفلان ةعفدلاو ةقفدلا لثم مضلا هريغورابللا
 لاق اتنا لسقاهعرض أبل عفدتتلاةقاناأاشا عفا هسفن نعهعف دن الكنال
 اهي ىرخت ىتلاهاسمملا عفا دم داو عسفدملاو داولا سأر ىلع تءرضأأ اذا ةاتلابعلل ش

 ل.لاديدشتلاو مضلاب عافدلاو عفدمريصق لب الاهاوق هنمو عوف دلارم.كحتلا, عفدملاو

 مقدلاو الذ بارتلاب وا ىأرمسكلان لجرلا عقد لاّتب بارتلاءاسعقدلا ) عقد ) ييظعلا

 مقدلاو با را اءنئقزاو يي ا نيوكد ”نيءجاذا يدا ىفو رقفلا لا.ة>اءوسأ

 عببقادملاوءاعقدلابقصلم ىأ عقدمر ةفو مدر دءادر دالاولاق مةدْاز ميلاو ءاعقدلرسكتلا اأو

 قادم باطر ىدلا ع ةادلاو هلا ضرالابهةصلت ىف و تثلا ىبكدصأتى جأأ لد الان

 ديديشىأ عوق ويد عوجو لذلاورّةفلا ىه ةعقو دلادهقن امر ءاعدلا ىف موا وتو بسك

 لدالاذخأب ءاو مضلاب عاك دا.( عكد )20( عوةيدسأرلاهنم عدت عود ىفارعا لاف

 ىئاطقلا لاقت عكدي عكد دقو اهرو دص ىف لسخناو

 اعاكدوأ اراغامن اك اروز لمكتارو دص همه ىرت

 ىّدعتالو ىّد در حيرخ ىأ هناس -! علدوحرفن هجرخأ ىأعلدئاقهناسل لجرلا عاد( عاد

 همامأح رخاذا ل_جرلا نطت عل دئاو همس رخآىأ هناا عل دة اضيأ لاقي ىلار ءالا نبا لاهو

 ركاب تعمدواسعمد عمدت نيعلاتعمدو هنمةرظقلا ةعمذلاو نيعأ أعمد ع٠ دا( عمد )

 دع حاملا مهعمارإاو ةعمدلاةعب رس ةعمدةأ ضاو ةدسعولأ تا 1

 | ىهفمداهتملاساذ اف مداسهنم ل ب نأر غنم ىدت ىلا ىف ةيسادلا دسعو لاق ةيمادلا

 نمعلا» ام مضلان عام دلاو نب نيعلا فار طا ىشوف 00 ةممرغنيعلاب ةعمادلا

 ' زا رلالاقو عمدا نادك و أ لع
 وا ا ا اعاممت ىن:الن معا نما : 0

 ك0



 (عمد) نصل م
 هس مر

 ماوانا داؤفاا فو )١( ريرجلوقهنو نسم هناكهداوذ ىرتعب عزف ىأ عليخو عاون

 ىحاولا +وكاراشقتمضأ « لالطانم قولا مهام

 ةحالا ملا ىنءنخأو لذااو عوضالاك عواألا ( عنخ ) صالاو بةذلارسسكلا عجللاو
 ىثعالالوقهنمو ةءرلاةعتفلاو رجالا بيرملا عئانللاو ىّدعذتأىأ ْ

 كو دمئب ليد عنيدعسنب ةعانخ وهو ل سقونأ مضاانةعانشو اعنش ماراح ىلا نوربالو
 ظ اروثفصيةيؤر لاق ضد. ألبح عوانا ( عوخ ال رمضم نب ساسلا نبا

 .عوخو صقننااعومتلاو ىداولا خرعتم ع ولعاو لاسح الا نيب عومللا خوان اك 1

 5 (ةفرط) رعاشلال اه صقن ىأهنم
 مف لاوالصأ ىلع ملارز « هبدن نم عوخ لماحو

 ١ روث نب د. لاق شن ريسكا ذا ىداولا

 ””تاقلوسدلاعوخ ئنءعزشلا# م قئاوذعب ةمدهملع تنلأ

 رزخالاونأ لاف ثنؤيوركذن ع ردلا نا ىنثملا

 / رعاشاا لاق غودلا سال جرلا عرداو عز راردلاةدحاو ةعا ردلاو داو ةعردملاو

 ءاشالو لب ٠ هه نم سدلو 00 اعردمتدقال دقفارع قانا

 لاعب عسفدإ ا عسدلا (عسد) عقتردمو عقردموهف عرساوّرفادا ةعقر د لبرلا

 لاه ل_هاكلاىفقذعل اززرغمعيمشدلاو قاتاو ةفسطلا ةع.سسدأاو ىلإ زا ىطعتو عان رملا ا

 : ىلا ل_ةايفاسعم# هن رمذو طيسسلا نيو رع ىف ناعذة بسم طق ص ورعلا بان ىف علأاو

 آلآ تشماذا عمضم اهمال عيضا|ةعماسملاو علطظ ىأ عام هيو علظ ىأ هتيم ىف عجن «خ)

 اح صل سل سبت يصسسم حبسمل مص

 7-1 1 هل ذ ماسلا راسا م ١ دوووم و مسح م وص صصص حمو سي + وم مس همم

1 
00 

 ا

 ظ

 || عقر دديزوبأ ( عقرد ),ريسلا فمدقتلا عاردنالاو مانو نبال ل ثمع ردو ذهنك عرد

 1 همقىلا هفوج نما عحرشأ ى-اععفد ىأ هن رج يعبلا عسدو ةعم_بدو |عسداهعس دي هعشد ا

 1 0101 00 جس سمو وسمو اجر وج جمب دابا يحب وعم ودمج جسوم حلا فام تن جسمنا جس جب درس وج سحرا دس سس تصمم موس

 همالس

 ] ترثكاذاق ع ارذاو عردأ لدلقلا عجب او ةئنو مديدخلا عرد (عد) ( لارل' رنا

 الأ نيرمعةدسعوتأ ىحو ءاهلانهسانقنال سا.قريغ ىلع ع.درداعريغدتو عوردلا ىهذ
 | ةأرماعردو نخغتلاىذ عردلاءاداغم

 ال اعيردتانااهتعةردو: تلعتفا وعو:أرملاتءرّداهن١٠لوقت عاردا عجلاو رك ةموهو اهصق
 ا عر دم او الم لئلا اذختاو مز ىلمعتساىأ البل عرّداو الد ذرعش مدهلوقو ةانااهتساً اذا

 ةةيعطةغاىهو ةعردملا سلاذاعودةاولاهاعرو غد ةعردملاو عردلا سا ىاعدتو
 .ثالثا لبق ه:مو ءاعردىتنالاو هرئاس ضرس او هدسأرةوساامءاشااو لكنا ن٠عردالاو
 ضاضس اواهلئاو أ دادوسال درتضل اهم : عرد ضدسلا نيلي ىالل ارهشلا ىلاءل نم لاسم

 أ .ه هلع ىأعراد ل جرو ءاعر دا دحاو نال نيكستلانع رد هسامق نال س ا.ةريغ ىلع اهرئاس
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 ش ظ عوق ل“ تلاءاس ل اةد تدكسلا نبا لاه هن نم ئوريو داو ىملاو فو ىوربو



 680 (علش) (نيعلالسق)

 رق عورخب كدب ناطر ش ريجعت هل: هنحاك «فزمض» نك ءانلغالاتبا 0

 سا هن: كح تءرخغاو 9 ورذ هقان لاقت ا كلا نع ةقاسنا |نو:+ مهضااب عارالا 7

 ع رذ هءادصأ نعنالف عزت «(ع2) ةراعدلا ىحو ةعءالؤتا ىف دعا ةعءاراتاو تما ىف

 ةكمندتحرخا ل دزالان الكل ذاومم : دزالا نم ةعازخو هلم عراتو فانت ىأ اعْزخ

 ' :رعاشلا لاه اهب تماهأو ةعارخ مهنع تفانت داليا ىف قرف ظ
 ظ رك اول ول»ىفانعةءازش « . تءزخت وم نط انا هانإف ظ

 عرذلاو منع همعطق ىأم وهلا نء هةءزكجاو اعطق هانعتقا ىأ اذنه ئشلا ا نءزذمو (

 ىأاعيزذ2 ىل_برىف علظ ىعزحو هفرط نم عطقنا اذا كل د ل ؛ةءالو هم هذ نم عامنا لما
 لدرلا مظعم نم عطقتت همر ةءزوذلاو ةقوع ىأ رمل اثم ةعزوت لجرو ىذا أ نع ىنعطق

 ةعشاخةدليو هضغىأ ءرصبب عشتو عشتخاو عد لاق عوضللاع وشما( عشخ]) ْ
 تناكث يدل افو ةعضاوتم هكا ةريصلا لاثم ةهشحللاو عماش ناكمو اهبلزغمألة يغمى أ |||

 نماطتلا عوضملا (عض> )ع ولا ف اكن عتذملاو تءحلد مثءاملا ىلع ةعشن ضرالا
 ىأ ةزمهلاثم ةعضخ لجرو ةجاسملا كءلا قتعض أو عضتخاو عض لاقي عضاوتلاو

 دفدق فب ثذإ!ة-ع :وعو * دا اولا نطد ةعيضخ ناك رعاشلا لاف لءذأ

 طقلا عضيلاو طامنسلا عقو ةعضاناف ةعض فو._سللو ةعضت طاسسا تدع مهلوتو ||
 امن اءاّرقلا نع ىكح ديبعانأ نأق ةعضدللات حت ماها نونراضلاو / ددسل لوقاسأو

 نماطنو ع وضخ هقنءىف ىذلا عضذالاو برخلا فتوصاا هناءاّرذلا نءةلس ىحو ةضدبلا
 عضاخ ىأ عوض عجب باكرلا عضخ موقو عضخ ا ميلظو عضم نيب عض !سرف لاشي ةقاخ '

 1 ْ (قدزرفلا) ماا

 راصبالا سك اون باقرلا عضخ ..# مهر ديزباو ار لاجرلااذاو | ||

 (ريرع) رعاشلا لاف . هربغو ع وج نم طة سف هيرب دك أ اعف لل+ رلاعف ( مخ

 تق رو عوجلا نمتخ راسا درك ت ءذذغاو عفت لاّةع ب فضواو دغو )1(

 ةعامللاو مضااباعل هنأ سها علاشو ةعلة ماع علخ وا عل. دئاهو هلعتو هن ول عاش ) علخ ( ظ

 ْ ءادنا مضي ريرج تيد دنو لانملاراسخ |
 ض ارطس مماوندىف يلا لمكتام .# هتعلشو ىلام هةعبام“ امنه ٠
 تاغ ىهةهلا هم لذ _اهق الط ىل_ع هتدازااهلعت ةأرملا تءلاخو لزءىأ ىلا ولاعلذو

 هنأصابطاذرعاشل!لوقامأو ةعلتخ ىهف تءاتشاواعلا خش دقو ةعلخلا سسالاو أ
 رسل حدقأ علاسخلا ره «  اذالالأ امةيزرلانا

 (فرقلا ف لع متلباودلاب عطب مهل عادلا هركىأّره هلوقو هتعل> رمي هلال ماسة اوهذ ||

 :موقلا علاضتو هيزربكمالانغلا علشو . اس هلزاص ىأ لين_ىلا علخو داج نمءاعو ودو
 ردةءإل ىذلاوهو عاش هيريعي لاسقيو .تدسنملا بطرلا نم علاهكناو منن ف احلا اوضقن اذا

 عل لجرو ةيشملا ىف كاكفشتلا م-دذهلاو هكرو بارغ ىلع لجرلا ساج اذاروث ٠ نأ ىلع

 ع حاد ل هذ



 ٠ / (عرخ) : : (نبءل ا بأنإ 6 8

 0 ا ا تمت رص صم معا يمص دع تاع يتم لا لل تل ل ا

 | ىبهدلا ناب لاى ىلء لق هنالةسءز نيد_سأ نب للي دس نب ىنع عدنب ىىدفأ نب سند نب طشاف

 ' ْمْوُسلا ف لشملا ةعتوخي اوبرمضف لل ةغ ب ىلهذلا دانأف ميهدا ا نعم_عسور تاو اولدت ىت-

 ا ةراطملاكر دكتلاياشبأ اعين ام دخب هع دنع م عدخ ( عدخلا): لقثلاق ينل ل مفر ١

 1 ىأ عدا وه لاقي ةعب د1لا مسالاو لهيالث دس ن .ةوركتخملا هيدارأ اودل-ةخىأار ١-0

 ' |نوءداخ ىلاعت لوقو اعا د>وةء دام «ةءداخو عدد اف هدةعدخو هس“ نمل ىو :

 ا ا فانتا واس ل عدا رجف "بذلاعد> وهلا“ ءايلوأ نوع داخي فأهلا

 ا 200 (قزحلا) رعاشلالات
 . 0 قراندنالتنقالامو وأم نمو « ةسعن ىب.هد عدت لو تقرأ '

 ا ةارفا رن تتس ردا ىلا كد رسل سب ف قدرلا عدو

 1 . عدخقي)ااذاقيرلاببط « همغطاذذنوالا ضِأ د

 1 ا ف ال دك ئافوملاتغدخو كوس سرطلا3 طاغب هنال

 : د نيدو ةنوأتن ةفاتنع أ ةء داخ مهقوس ل اسقيو نولتم ىأ عداش قاخو كاس أ أ عدخ غ |

 ش ءارقلأن نءعبوةءيهاكح ةنازدتا فضحملاو فصلا لا معد _خلاو عدخلاو صقان ىأ عدا

 عد أ لالا ف و غوا صوئأ عدن” بضوال ةئئسا هو رمسك م-نأالا مضاادل أو لاق

 || تغقواميرو ناعدخ أ امهواديرولان ةةتوهو نتضحلا عذوم ا

 0000 .ذ امد د أ نق ءةطرمش كلا

 كلذيداريفا_لا دب دل هنإ نمرفال مهاوقامأو لاق ”ىتةدالا نع معلا
 ادع رات دعاس واط ناك اذاف لج رلا3_ثأ ناك اريسصق ناك اذا ابنااّنالهسفناسنلا

 ةلمو ايرتراسص ق-بر لاَقا ارارم عدخ ىأ عدذشْل برو هعدخ أ عامق ىذلا عودنلاو

 ار لا ”هلملق أ ةعاذخ نو:سنواوقو عد ءاقللا لطدامهاكو بدود ىنألوق |

 || عد ىأ ةعدخ لجرو ةزمهل ائماضيأ ةعدشو عصق أ غفلاو ةعدو ةعدخ برااو

 ١ دعا فلا عدمت قي رطو عدرخ لوغو ساذلا هعدد ىأ نيكستلاب ةعدخو سانل||

 | متم مهافير ةد صاع مان (عنخ لل با رسلا عدم لاقيوهلن طفيال |

 || ىورب ورعوبأ ناكو ع عطقملاعذخملاو مأكايمعل لإ نمزج مابعطاوب مودع د اه:موةعر هلا[

 ١ 0 عد ءاقللا لطب اءهالكو برز ذىنأ لوق

 ١ لدحرا عرخ دقوئ لاف ةواخرلا كير هتان عملا( عرخ )بورما ف حرجا ام ةرثاكسح
 : || كدتاذاري_عبلارفشا لاسقيداهب ركبهذكأ ةهلطفلا تءرخو عرتو ف فعض ىأرسكلاب

 3 ؛ 1 حامر املا لاق عير

 نوضغ ىذةقيرقلا قالخاك 38 يباونلا براتطموبتلا عرج

 . بمومأو نإ |

 مها هو ه/ 1 ُ دام

 كرا و

 لاست.قشلا عزدناو نيالا نم نتن حا ىه لاهو ىعدال امر كس ًاودرجافلا عير ائاو 2 امي

 1 فورعمت ان عورظتاومعذتاومأشنأ لاقيو هقدشا ىأ اذك عرتشاو ع رافد تعءرخ

 || تنىأ ىئئتي فدعض تين لكو ذأو م اودودودعو عورخ نافرحالا نزولا اد ه ىلع ىو

 0 ش رعاشلا لاف عورخوهفناك

 دس ول م مسح ماسه مصمم مايحس رعوسس دم يصصام موف تصمد ١ يمل | لاما مسا دما وم سمو سيمصمسمسمو رسم تصسال

 تعالت



 انتج (عتخ) (مماطتال د١

 فصين و ذىفأ ل وق هنمو. اهدجب هتلم ذل !تدججأو داقالعرلانالامرالماحوىأ |

 ميبمءاجرعلاىذتالوأو « عئابتنيعزاباباهناكف 0 .ارج
0 

 ةالذو د-اولائىثلاك ل مج ملناوانههوانهه نم عجب ىذلا ع ومن او اهفءاوط نء تقزحو |
 عمدتساو مجعج ىلا ها من اكو هنو لال ضل فو نوقز الواسع وقلا عقب ة عمت |

 لاعو ابرج سرذلا عمتساو عت لك ع مجصتسا شيصت ملل لاسةيو عضوم لكن« عقتجا ليسا |
 ةفرع وهو فورصمريغ عج ةودفلاثيأرلوق:ثاؤملا دمك ون يفءاموس عوبو ةدجب عج عبو | دعاوسن املاح اضقميزا- ه٠ حرام سلو ارح عمشمو طاح
 ق-تذخأو ةفرءملاد.كو هنالد.ك اولانم ارم ىر امك اذكو ماللاو فاالارب غن
 نوع أو وعدك و عجو“ اعجو نوه أ كلذكو ض دمك و بودو 1 ذا دمك و ىف عجحأ |

 الءان نوكخو,الو هنعالو هن ريذالو أد يال ةاماعبانا دمك أئالا نوكيالن وعما "1

 هلكو هنمعو هسفن لش مىرخأ ا درك ووةّوءاعنا دك اوتلانههريغنوكءاكالوهذمالو |
 ناكوء اهب ثنؤملاو هظفا نم درغمهلسنلو عج عم ىف ددحاو عوسأو عجأ عج نوعجسأو 1 ١

 ع مياكحأب اًواَج لوقناك ميلا مضباضيأ مهعمجأبو مهعجأب موقلاءاجلاقيو عج |
 نينيتق) رعاشلا لاه يقرةلادض عما مهلك اهي ارا لاش يدك يل ا
 عسب تنأوا ده نع كمن .٠ ىناف عاعش سقق' ند كدة )ع .رذأ
 5 7 0 ديللا# شحلاعمجلاوأ

 لاشلاقاعداءنوءميال # متاروع ىلظفاح عجب ىف 1 :

 : ,  هيمالاع عيتجما وللا عتجلاو
 اهءامتزاعيْؤنددوغواهم ه اوركبأف عملا هبناكو تدرع 1
 رنا لاا ةياددع عجبام عاجل اّنالةسخالا»ابحلا عامب لوةتهعجبرمسكللاب ىلا عاممو
 اهبقةالصلا اوذقو ةعبلبا او دهش ىأ اعدم موقلا عبو ةيظعللاضيأ عامر دقو منال عاج
 انهازنأ و سد رقلدامق عج هن الكل ذب ىتمبالك نب ”ىهق بقل ع-# وهددعوالامنالق عجو

 ع دج هعمعّتجا ىأ اذكسعأ ىل_عهةماجو ةعضابملا ةعمانل او و دذلاز اد ىو تكم د

 عاج موو ةد حاولا ةرملا ةعودلاو ةعاجتراعوج عوج عاج دقو عبشلا ضن عودا |
 عت, كراك عب ل - لا فو هسءّوبو هءاجأو ميلا نيكس:ي ةعودتو ةتعاجم ماعو عوجو |

! 
1 
 ا

1 
 م اا / هعس قرر ا جى ةائمديبز نكلامز دعس روهو ا
 هيث ةعشضاتاو ةعبق ةه.شةأ صصاو هنأبح ىف ةغاوشلا تعمخ «(عخ) (مافرساسعن)
 ءاكسبلا نءمبفب ىأاءوبخ ىبدصلا عبشو اهسأرةأرملا هبىطغت اهمد_ةم طش دق ةعمةم

 ةللا'ىفمهب راسى اموت موقلايىللدلا عش لاقي بهذ ىأ ضرالا ىف عدن ا( عتش)
 ةهشللاو بارالا داواضيأ عتوم او لدم عنوان او فالدأاب رهاملاوهو دريصلاشم عش لملدو

 ١

 ( تيتا لبامرجلا هيسثفءاجرع ةنك أ هف ناكم ىلا مين عسضاومءاجرعلا ىذ تالوأو

 || هه ف اولا مهنكلو نوتلاوو اولانعجسأ اوعماك ءاتلاو فلالا٠اعج او همدخ نأ يعيش |

 د + ينوب بع

 ا مع نه ىح وبأ عودا ةعرو عئاج هنأ الا ادب أ ها رئال عجم لك وللا ةهيشو 1ع



 تبردزلان إي

 ا

 5 حلجأماوعز
 ٠ راق لإ.

 ةدئاز ميلاو ءاسحلا ليلق ململلاو

 آ دشنأو ةمايدلا فومحلاةهساولا
 .ء بارسا!قارقربةحااماذا ه ااطملا ىلع ىشنة مهل ْ

 ْ | ءذشأ غلب ىذلا عمتجملا لج رلاو عمت اف ف زفتملاهشلا تهد( عج )طلغىأ عفنلج دقو |

 | راهو عردلا تلدقى أبابا تعجيدقتيشاذاذيراجلا لاقيو ءاسنلل ك0 3لااقيالو |
 / مهو مهطالخا مضل سانلا عاجو انههو انههن ا اوءمتجاىأم وقلاعمتو ةؤمأملاو |

 0 0 برها فصيثاسالا نب !لوقهثمو ىتُدلث ادق نءدءاشالا |

 | 00 عامي ريغ عج نيو نم » .ةياغاشاو تام ظ
 ||| مضوملاو عوج ىلع عمو سانلا ةءاسمامسا نوكي دةوئشلا تهم لالوقرد ص عملو |
 .[| لذا نالذ ب ض رأى عجب ارثك أ ام لاقي لقدلا اضي أ عوجباو علطمو علطم اشم عمتو عع[
 [| فكلا عجبو اهيفسانلا عا.ةجال عجب ةفل دزملل اضيأ لاسقيو هما فرعدالو ىونلا نمحرح |
 رعاشلال اه هع «لمةضرقبتالفءاجو ىنك عمج هن رض لاقي اهضيقت نيحوهو مضلابأ
 ْ ايراع يح لثماسأر باغ « اهتك رتىت- لاذ ىبتاعذامو :

 ||| اموةكمناك اذارسسكلاو مضااب عمسو عمن الف نئعأو هيا عمان الف تذخأ لوقتو
 || لص تنبءانهد تااقاهضدقي ل ىأ عمو عم اهجوز نم ةنالذو دحأ هيلعي لو هوشفي |

 عمجيةنالذ تثامو ئضتقي لءاردعىأ عمم ه:مىنإريمالاهلتا لصأ لماعلل حايعلا ذأ سها
 كلذكو دو رهااموب ةعجلام وبو هنمة ذمة ىأ ارغنم ةهجسو اهنطن فاه دإوو تن امىأغو

 || ةعماسر دقو لمحتام لأ تادءاذا عءاسناناأو عمو تاعمب ىل_< عمو ميلا مضب ةعدملا
 || تاثناو عمامللادصسملاو قئعلا ىلانيدبلا عمجت اهمال لغلا ةعماخاو ةوظعلا ىهو
 | عاملا مويلادصسم مه نقيلا قحو نيقرلا لا كلوقك ةسفاضالاب عمال اد وجسم تلق
 لو:ءاّرذلا ناكو دعا اذه ىلعالاز ودغال هسف: ىلا؛ىشلاةفايض ا نالنيش ا! ئشل دع وو

 : رعاشلا لاهاك نياغمالا فالتال سفن ىلائشلا فض برعلا
 هيراعو مانس اممم [كمضريس »8 هنإ دال اان اهنءاومحا تاعف

 | نم بهذ.ملىتلامتابملا نم اعمل او ن اطذللا فات اال ذلخلا ىلا د_ااوهواعتاافاضأف
 ىلءو مال !تءجأ لاشي ىناسكملا لاه عاهالخا يصىأ هتفاش عجأ و 'وذ امثادب

 [رعاشلالاه ١ رمشتتم هعدنالو ل ىمأ عج أ اضيأ لاسقيو عمم هالو هاء تءزعاذا مالا

 ش عمم قرفيال مرح يمأ اهل 5 اهطسو عبادملاب ىهستو لهت أ

 مم ىرصأو امو نودغأ له « عفانال ئااو ىرعشتنلان رخال اهو

 | قاكرمش تعججأ لاسقبال هنأال مءاكرشاوعداو ىأ م ءاكر شو ك ص أ اوهج أف ىلاعت لوقو
 ا ررافيسا دلَقمم . ادعدق كح وز تلا رعاشلال اق توج لاش اغا

 ا
0 



 2 يل ا باك
 | ف ( 0 وا تالا واه

 : ةدمحاو كب رهتلانةعرخلاو ىعدالااهركنأةغا 0 رح هعرج أ ءا!تءرحأ

 ىوقنمةّوق ىفءاَونل ا اًضيأعرط او ءاعرلا كل كوي ةسويرما تدنن هن و تغايلمر ىل مهو عردلا

 نالذ تلف لبث |ءاج ةريغصتسا و هيامةوس> الا نمةع راو ىؤلا راس ءةرعاطظ ملا
 | قونوسفثلا نم جرذامرتي ”وهءادغلا لاك ات مَْفلَتلا ىل-«فرشأ اذانقدلا هد رحت

 1 || ه.ظكأهع رف طدغلا صاع هعّردو عرتالا اهعو رض سدل هن“ .كنللا تاليلق عير 2

 تد ودونأ لاف نيبنللا غفت ار دصلا مب ءطعلا لاقيو م.ظعلا بالا. نترات ل

 ْ مهنرييدابهر داع جوه 0 .هنتمرخماو رفق هنر 1 . الان :

 | سة! ىرهال وقد: :مو اص رع هت ذاركداولا تيجو د ضم زيا: «(عج)أ

 ||| ضايبهيفذلا اوهو نإ ازيا اضيأ عزا او. . : نككص دوغ عزاج مهنمرخ ار ْ
 ْ لالا ايل ءاقل' اضن أ ةعزططاو ىداؤلا بطعم ا زهطلاوني_ءالا هيدي تداوسوأ
 |[ نمت تا ةعطق هدد عطقم أ لالا مع رجل عزرس لاس ةي لالا ن ءة ءاملاوأ

 ئ رك ثلا نم عزي دقورب هلا ضرقن كير لاب عزماو هنرمستك او هدعطتق اادوع ةريشلا]
 ||| مر كح ل!نايضقا لع حرطياضرعسيرعلا ف عضو ىتاةم شلل عزاخلاو هريغهعزبأوأ ا
 ْ وهفاعي زترمسلا عزو معلا نم ةعظقلا ةعب زااو د.عسوأ هفرعب لو ضوالا نعاهمذرتأ ئ ا

 || هنملوة:صرخلا نشأ عشملا عج ) اهيئاثباطرالا غاياذاة عزم ةرمسو عز

 ْ وهو عم © نم لجر مس !عدا2و نوءش+موقو عش+ لبرو عة ثم عمو رسكلاب : 0

 [| ىرلاترصةعسصملا( ععج مب ت نيورع نب كلام نب "للغن- ني كلام مرادنب 1
 ة.دعلعاو توقجا اذالاهلاتاو مأ ةمعملاو ا:طىرأالو ةعدقج عمسأ لاا ىو ١

 : || هسا نعي ىمصالا لاق نيسحي هع نأ داعسنب رعىلاداب ز نب هللا دسم بتكو سيلا |
 : ةعدتلاو ندللا قولا عضوملا عاملساو عملو لاق هب هم اءقمض ىددىار ءالانبالاعو

 حادعج ض رألك و هيدا ضرالا جام اورع ون لاق د اطملا فم رغلا ىف-عقردضتلا

 لاف ةظراغلا طرالا ص لاقيو 7 رءملا يود عاش اورو رعاشا لاق
 حام كرتتواَر هاه اهمعطد_<برطلاقذدبن م 10 'تامالا نب سقوأ

 ضو منوأ ةانالاهتك 6 الا توجو حاملا مهمزلأو مسرب خان ىأ مهي عمصحوا
 ءاغ 2 عاحمج ل شو اوخانأ ىأ ولا عمججو حانت _ساو كرب ىري_هبلا عج
 بنو دون لاق: باص عدجو نم ضرالا تف بزشى أ علا

 عدهم زار أ ةأم دب 5 ”براهنَن ونوح خد 5 3 ل

 كالذكو ريقلاب ماكتتءامللا ل .اق ىأاّضرأ ةغلاجو ةهلج ىهف 0 متع( علال |
 لاف راءةلاو برمشلاذدع مق ةرادنو طفلا تراث هرقل ةناخرمار وش 0

 ددنأو ىهجهعلشو هنت عاج ىهضالا لاق .علامب ارمشلا ادع شن -افاآلو

 اراهلنااهسأر نع ةعلاج 35 اان ىزأ نام يسأالوق 7 1

 || نم حالا ناكوا_ءلطرس كتاب مف عسلج هنم لوقت هنانسب أ قا ءءاتغش ضنتالاكذلا علجالاو ا

 أ

 ٌ ١
| 
 ١

ْ 

 33 ا 0

 ل حاوص 1



 (عدغ) (نياادلو 4
 اديز وبألاقد دوسأ ورح ٠و وج نهجرخل ةعث عت هلاعدو هر دص مست تاهوالا ىف همدصد روم هب

 ]| اهلثهملثأ هسأرتعلل (علث ) حردباوهغنالا نم مدلا كلذ كرام اهنا هنف نم* ىلا م
 ا هريغو مسنلا نم خدشملا علثملاو هش دش ىأ

 | ةفشااوديلا عطقواضب أن ذالا عطقوتفنالاعطق عددا .( عدج . م لسن

 | عطقلادعب هسنم قيام ةعدطلاو ءاعدخ ىناالاو عدلا نيب عد أو هف هنع دج هم لوقت
 ا ' رعاشا!لوقهنمو ةعصاما ةعداجملاواذبأ لا ذلانو هّمسَحو هدمدم ىأ هتعدسو

 ألك أيىأاهيعافأ عداجتدالبلا تكر لاقي عداضلا كلذكو عداجتنمىئنرتدورتءوجو |
 | ءاذغتأسأ اذا هتعدجأو اعدبرسكلاب عد_بدقو ءاذغلائ-عدد صو اضءناهذ
 | 6-5 اعدج ايو ءاملااتمدت 5 اهرشاونراعمدهتاذو 1 رتحنبسوأ لاق

 ا لاباان عدمت ىتااةديدشلا ةندسلا عاد و ىدصالا هملعّدرف ةمعقملا لاذلاب لضفملا هاو دو

 | عابرلاتامآتننءناو ٠ عاد_بفردغأ تيل آدقا  .رعاشلالاه .هيبهذنىأ
 | رعءاشلال اه ودىأ مضلاب عاد اكو هال_عأ لك ًاامسنلانمعّدجملاو

 ١ يو امو 1 دب
 | عوطقم ىأ عتمثراجو كال اعد هل لاو ىأا هيد هعدج و٠ عاد الك قودعي غو

 0 ظ ىوهطااقراناىذلوقامأو نذالا
 ظ عر: هواذه<ىأ ىف .٠ ىسيرب ىلغتلا مالك ىنانأأ

 |0200 غدلاراجلاتوضانرملا» اقطان معلا ضغب أواسهلا لوةي
 ظ نمودو كب رضي ىذااوهدن /كيرضيلاوهل وةناعد جي ىذلاةارأل وتب شفخالاناف

 ظ

| 

١ 

 نموهوالمذ مسالا باق ةبقاسقلا عمضر ىلا حاشا جارمسلا نيركبوبأ لاهو باسل تاسأ
 عيبارلاةرجىفنوكت بدانس ىهلاشيو شانسالاعدان+لاو رع-ثلاتارو هرمذ يأ
 هلئاوأ ىأ ريشا! عدا تيأر لبق هنمو رح ارعق نمر فاما انداذا نسج رخ بامسْملاو
 ناعد نب هتنادعو ةهادلا عدان ل اتاذ و رسلان م”بداموهو ةعددسةد_اولا

 لوقت تاعذح عملاو ةعذج ىئالا او عاذجو ناعذج عمدملاو "ىلا لبق عذإلا ) عذج)

 ةنسسلاىفلباللو ةئلاثلاة نسا! فرفاح اور ملا دلولو ةا-1ة نسل !ىةاشل اداول ه-نم
 هناةعتلا داو ىف لق دقو طقستالو تدنن نسب سدأ نمز ىنهل مسا عذجلا و عدس !ةسماقلا

 | نب طبقا افرح دااعذ املزالاو ةمصالا راج كل ذو رهشاةهةوارهشأ ةسف عد
 اعزدللا مزالا اهيلعفاخأ ىلا .«. اهنضفنالمكش د موقا ئدايالارمعم
 مهلوقودشالالانةيورهدلا لات عذملاملزالاهءدت”ىلءقلا رعءاشلالوقاماو

 فاعربغ ىلءاهتح ةنادلا تعد و انيدح همفذش ناك اذا عذبج مالا اذهىف نالف

 00 | . جامملالوقهنمو
 ساه راطقا ن متع و سيئاد٠ سهلا نالمرو « علا عدس لوط نمهناك

 || م-ااشبا عذجو للا عوذج داو عذماو ةمهصرءغاضيأ لادلابو هتشصم هتع ذسجأو
 مفانهر هغس 'لولملا ضم ىلتعأ ناك هن ال ص أو لاطعأ ام عاج نمذخ للا فو لسحر
 ]| ثيدللا قوري_خملا ةعذطاوهتةذهن هيرضف كمأ نماذك ىف اذ هىله>الاكو هم مدني

١ 

 7--س

 نع



 كيد (ععن) (ماثلالذ)

 | باقبلاع اًرملاو ىداولا' الع ىأ عارتل بو بغلاورمشلا ىلا عير ىأ 9 ررغو
 بضم لبكو تنعاذا موزأ » ةةلخنبي هك فرم ' لافوأ]

 أ ةعرتلا لانقيو ةنللاعرت نم ةع هزلعاذه ىونمنإثيدحلا فو بابا مضل ةسعرلاو

 ديد ب ىأ حرت أر يسو مهضعب هاك لوادؤاءا اوفأاضي أ هعرئااو ةحردلا لا ةءوةضورلا 0 ٌْ

 عضوم١ا.دلا يسكب عابزتلاو . ا :رتأرم د ضرالا شرتفاف رعاشلال اوقهنعو |
 لباالا املأ نم* مظاضبأ عسا وثؤماددعىف عسنلاو 1 ذااددعقةعستلا( عن عل

 كا نءلايل ثالث درصلا لاثمعسننلاو عمستلا كِلَذكو يسن نم هز مضلاب عيتلاو | ْ
 اداومهنظأوءاروشاعلا مون ل يقءاعوساتلاو ةغساتلا ىهاس.متيلمل رس ؟نال لفنلادعد ىهو ||

 ديس موجب انو مساعتتحا سس 1

 : رك قل رطلا قرثمدو 5 ناسا رادع اجا 0 1

 هلت أو هنالتفاك ناذع رلا تعتعتو طملختو فمجاراق اوعقواذا عتات ىف مونلا عقوؤ :

 ىدعالا لاق“ لب وعى أ علت دمجو قنعلا لب وط ىأ علت انين علمأ ل را( عتإب ْ
 يمي كي داس 3 نع هل بقالى دس مو ا

 هسأر عطراخ ىأعتتياهدعق لافبو مانغا هغنعالمىأ عدت لوزاملالاجترلانمعسنتلاو 1

 بو ةدونأ لاهو جاربل ا ديربالو صوينلل

 - علال مهلا و را نمط“ ىبار دءةمقو.ءلاو ندروم غ0

 ةعلتلا ةداسغ ولأ لاه ةغئاوأ ع رتفةغل عدلت ناو وح تفلت دكتسح ىأ علت لجنرو 1

 ىراخمعاللاورغ وأ لاق دادضالا نم هدنءودواضي أ اهتمطبهنا امو ضرالا نم عفترلام |
 اها نم ةدظااتعلتأو عنف: راداجلا عملتو ةعلتامتدجااو دب دوالا نوط ىلا نضرالا ىلعأ |
 انانأفعلاتمانلا سرد ...- هش لاق ليج ىملامضرعلا ةهواهد م تدم ىأأ
 هه ولأ يالا أن عسل تعنكالر وةرددصم ع اوثلا 2ع( ميقوهو فذك لزانملادارأ |

 لحرلا عانأ أو رح ىأاعبت عسب“ ىفأ عان (غمزلا مب ةعفرت زهد ةعطقب هن ريكا ذا

 تاحارملاركذو ىاطقلا لاق عاشم» قلاو عيت وهفءاق ىأ
 اعامماةلعاهفورغ ع 0 امواكىدنالا طاحت تلظو ١

 ب نروكنال وجادألا و "رسل اىفتناهتلا عياش تاو ض رالاهح و ل لاش ى أعمق ىلا عا و

 نيود ةذوبأ لاف سدسبلاب ع باتت عي رلاو هبغتب رب ىأ عيدان نارك ور او عياتتلا
 لفقلا حب راعي ترقن' ل ايفان تودف ساعة ه ره :و

 هاج ويوش رارارتل 'هخاولأ ل َرَح عا 1لتر قارا ا

 ةاشةعسلا ىف

 لير عن ( عال مزادات نيؤلال عزب عش( عنشإ) ..(هةسشا سفر
 اذهىئبانا تلاقف سو هيلع هللا ىلع "ىلا تنأةأر ءاناثي دخلا فو هاا ان عشبا



 (عم) (نيعلاباي). ١ م
 1 راجت هيعت امأ س دل بيلا 5 هغان نم مب ا)بامشلانا

 | نعي هم أ عابس ىلع عس الر تا ةلع وعر راس تدخلا هارتشان مى .

 | لثم غ ”ومجهو عمسماىلاو عئابلا ىلعال ىرتشملا ىلغ يبنلا عقواسغاف همس أ ءارش * ىلع ىرتشدال

 ا مال لوعفمواد عم نم فذسح ىذل لداخل لاف ماقلاو صل ىلع طوبذمو طمخم

 ار آءالااونكسان منال عفلا نيغةفوت فاش >الا لاقو فذ اءىلوا هو ةدئاَز 7

 اهدي ىتلاءاسلاةرمسك ةمضلا نماولدبأ مث تيضنأقاهلمق ىذلا ففر_للا ىل_ءا نكت
 ا | نيلوقلاالكق زاملا لاق ةرسكللن ا زيمواو تماةنا أك امواولا تيقن :اوءانلاتفذحمن

 | تعيو ناعربل اقرتشملاو و عئاست الاشو ةعلسلا ةعامدملاو سقأ سوخالا لوقو نسج

 ْش ىنادمهلا عدجالا لاه «ضرع ئبلا

 ألما ةامح الآ يا م # عسب نخ تءمكلاءال [تدضرو ش

 اهتمهذ تش ناوءانبلا ترمستكت دش تنس نا هلعاف سس ملام ىلعاو دام لو مجالا عاض الاو

 ||| هتءبابو امههامششأو ىل.قول مكى لوقلا كلدكو ئثا عون لو ةمخا اواوءاسملا باي نمو

 |ةعسلاو ىةهعس نأ هئلأسى أدل هنعب ةساو هلثم عبابتلاواع.حةعسلاو علا نم
 5 ةساالاو ةبكرلا لثم عسلا نم ةعسلا نسل هنإاضيأ لاقي ىراصتارسسكلا
 او رموأ موقلخ تيئماذا فلان ةعاسوا عمت موقلا تعبت 0 (0'لسن)

 10 اوةمسدقأ وناك اذا تاعذأ ىلءموقلا تعمتأو تاغنقا وهو مهجن ذك وم و ععم تد ضف كي

 1 قاعمع هدلعس ردو ويمسالالاع هعيتفئشلا هته تأ لاشي ىرغاشيأ تهد او مهتم

 1 | عاشتالاهّننمو هم.دأف ةفطخلا فطخنمالا ىلا_هتهلوقه بهو هيك در ا ستر 1

 | تك اناىلاعتدقلالآكةعامبوادحاو نوكيعبتلاو مهقسش دقو نيسن نسن» لثم مالكا ىف

 |لاقي دينو لاقءالولا ع ابتلاواعادو ةمباشماذك ىلعهعباتو عابت ين عسمجو اهشمكا
 ْ اًكيشدف لؤلاسعالا انعرانت ىنلل ادقاو لأ ثي دج فز همكح اردنا آىأ هل علّجرلا عب دا

 0 تصل طعانر ءراهاتمكحأوىأ ايندلا ف دهزلا ن هةرح الا بالف غلب نأ

 ْ ىتاطقلالوتو أهدت د ةماعلا هت تاذكر هلاعمشتمهمملطت ىأ

 اعامدا ٠ هايعدلل ”نأب سدأو * هم تسل

 1 :رعاشلا لاق ةعيملا لدم ةمةعابلاو ازا عبتتلا عضوم عانشالا عضو

 ا | لنايكار ققاوقاةوس #١ مهين نماوردح #4 هعاجلاو مدت ِمِقَمْلا نمز » 0

 || ىذلا عستلاو ءولك اذ ةعاج مهباضأ مان أمز هو ديعف سد نماهلا ادق ادقاوناك مهمال

 ل خال ىلاعتهفركو ابتلاع يا لاقي لام هنلع دا
 | لوأ ف ةرقبلادلو عمشلاو غب ىءعوشرانلاطالوارتاب ىأءا ماا لاف“ امنت هباتملع 1

 ةمدأن هعميسهأوةوورم فأن ءلث اف أو لف لثم عئاو عاس عجلباو ة هعش 9000

 "سود ودوأ لاق و لظاااضيأ عسبتلاو عمت دحاولان هلاةلوأم ةعباتلاو : نان ءاكأ

 كال امسا اذ :اةاطةلادرو ده ةلطمفتو ريض املا ذرب

 عرتدقو لنه ىأ عينوكو كيرعتلابعزن ضوح ع ز ََر ( ريطلا نمبرضاشبأ عدلا

 امتيازا هبلاعرتتو ةعرتمةنف-وانأ هتعرتأو المما ىأاعرت عرتي رسسكلاءانالا

 «إ
 ا

 : ىودو



 ةراا ل ل
 _جج>جزج

 ةريثك ةيادلاستد ىعللا عبضيلاو لاقرصلا ىف ةرب زلنا عبضيلا ىتمصالا لاق عاضبلااهمأ 31
 بوذوالدقأو افرع لمست ىأ عشت هتهج ل اقيو لافت عسسل ىلئاخ جرو عيضرلا ْ

 ْ عشر هلاك حلالا 5 ,تهركسا اماذا اهم رديف أت ٍإ

 عضبلاو قرعلا عيضولاو هيف واماذهن أ نافذ مدنا فصو ديال بؤ وذو ناكو لاق ٍْ
 مط ورتسكست ثيدحلا ف قا ةعاذب رابوتدان' نينا رع فوهو عضو م ءاارؤصم ا

 © سقلاكسالوقهنمو الاب هقثباصسلا عامبو عتئادذاهملا عاملا ( عمنا ١
 لقثملا بامءااىنامأا لوزن 5 هعامب طسغلاءأر نصل ىقااو

 لحرا عقب نملوقتة هادا ةعقابلاو اقبل ةدسحاو ضرالا معقل ) عقب

 نم مب ىأ ىلا لاق هن .ك بهذ ىأ عقب نبأ ىردأام مهلوقو اي
 | دقرغلا عسقب ىم«هنو تش بو ريضن م ردشلا مورأ هذ عضوم عمقبلاو بهذ ضرالا عاقب

 1 مهلا عقبلاو ضاسوداوسهيفىذلا عتبالا بار ءلاو هلي دا ايةريةم ىهو

 مهدسعو م_عمدخثي دلل ىف ىذلا مأشلا نعت وباودلا ىف قابلا ةلزنءبالكحلاو

 هيد ىأءاعقب ةنسو نادوسلا دالب نمو مؤرلا نه مجال مهداوسوام ترجو مهظاسا :

 ل ةتساىا اعكبهعكي (عكب )ل ( ١ دليمس اءاعقنو بدحو سس اق لاقيو ش

 اد وج و جانت يدل يردلانبأ ياو هكر. ركأع :

 قامتدق لاما ملط هنأ ١ مز ابراقتسناكرك امهدرملالزا نم لب هس قو ْ

 اعبلش هسأر ىف ب.ثلاعلبو هل ءاهىف بقا اشي أ علملاو لام ىلياضرأاب ضرالل || ْ

 لجٍر مس ءاعانو عملالبلا عمللاو ةعولبلا كل دكو رادلا طسو ىف سدت ةعولامااورهظب ام لوتأ
 لاقواضيأ ىفاهالبلا وهو سيكس و فراغ ىذلا عتلبتملا ىدصالا لاق ) عتب ) ظ

 لاق ا ب ه ىنأ رعالا شق دااوبأ

 اعزنأب سل هجولاوافقلامغأ « اننسرهالاقرفنا يس كنتالف مرشدا نب ةيده
 اهتلمالوقلاهوأ ىثماماذا د افدان-لاج رلا امسوالزرقالو . ّْ

 لزنم لاقي, اهاوشالىفلا ارفقلا ضرالا ةعقاملاو عقاملا( ع 3 لجرةيتكة عيوب وأ[
 لاو ءانلمة عقلى نينا تلقامما ناك تمن اذ/«اه رضي مقل راد عا ٠

 اعوب هءوبأ ل مطعاتمدو نيدبلا 3 هر دق عاببلا 2ع 9( عقالبدايدلاردتةرساغا !نيعلا ]|

 | مركس لاو ف رشا !نع عادل اررب_ءامعروربستلا نم هريس لوقت ام هيك ءابتددماذا
 دلاخ نير لافو ٠ رديعاسلا اورد امار كلااذا . جالالاق

 هعقأنم مدي ىلغت مهضعبو 5 ىدنلاو عامال للا عضنق هدي

 رءاشلال وة هنهو ةقانلاكلذ كوول ادعبأىأ رج سرا عابو

 .عومت اذا امغن دقفرحم « اهنعسفتلالوادنهعدف

 هتريشااضيأ هنمواع ام هسايقوذ ثوقو عيددواعت هغأ هتيرش ىثلاث عنا 2ع

 قدزرةلال اه دادضألانموهو |||

 اسم



 (عدب) (نيعلابأاإلا هاب 11
 مم رسم يصمم اع ةيمسممم يسجل همام سل ب م ب ا سل عم يس

 تطل سي ىدعملا :

 ركب ةعقرملاو سأرلااضسل اًةاسلا ةعقربملاو هسداذ عقربلا «_دلأ ىأ عقربتف هسعقرب لاش ْش ارشةنناودعبان نيقورو « عامئاثفلا ع وقربك دخو
 عقربو ةعقربم ةرغلاسقيدا وس ىفرطن هنأريسغ ههجو عمج تذخ أ اذا سرفلا ةرغفاسقلا
 تاصلا نأ نب ةسأ لاه فرص ال ةعد اسما ءانعتلا مسا ريسكلاب

 برحأمتاوقلاهلك اوزدس. ه هلو كئالملاو عقرب اكف
 لصفاء برك ايرصلا فصو هناك ءامسلا هيهي_ثاارحلاة فص برح اور ئ أر دسهلوق

 «امسام وهل براك ىهفءاعسلا ىف ىرتاك بكار كحل هسف ىرت هنالوأ . حوملانمهمفا||
 | عقوذ هعربص ىا عكر بدق هعكربو عرأ ىلع مايقلا ةعكربلا عك) عيقرلاي هما د

 |اعب وزوأ ةهدوز هدسا ىلع « اعكربت هزعانزمه نمو زحارلا لاق هنسا ىلع

 مضل ان عازبلا كل ذكو ثا دوال ا الا هب فص والو تهرظلا عد زبلا( عزب (
 1 ةدينع وب أ هاكح

 عزبمو فرط ىأ مالغنا عبو ةعازب مضلاب عزب هنم لوق: ىوبتنلا”ىبذل ا بدبح نب سذول نع
 | هيدمحا مةعازبلاو ىكسال ماكشمىأ عب زبمالغثوغلاوبأ لافو مقافت ىأّرشلا |

 ةأسعا مسارب رج رع-ثى عزوو دعس. لامر نم هلمر مسا عزوبو ةعيزبة أر ماو نا سنالا

 00 ارح تاخا عنب )
 ] ضع نم همهم» عجل ا عسصبلا ( عسب الاعشيةسعكأ ىثلا عشتساو هنءعشبف هلك أ

 بترمد.كاتوهو عصب عجةوسنا|تيأرو نوعددأ نوعجأ موقلا٠اجوءاعصبءاعجب ىئ'الاو

 عصبأو هنم شوج ى أر يسكن للا !نم عمن ىضملاسةيو هدام ىردأ الون, وخلا

 | ئثلا تعذب لوقت ةر اضل اهثعت كلام نمةفئ اط ةعاضما 4 عض ( عسجبأ ىلعمدقنال

 عصبأ عج قح تذخأ ل هن ىلاعلاب سلو ةمدعملا ءاضاارهل أوقي مهضعدو بمد : 09

 رقلا ندعم رد هنا ءالذورجث ىلارق عضرتسمكسص لما فو ةعاضب هدلعج ىأ همعضيتساو

 حرا اثءضرو هدعطق فلانا عذر خلل ١تعضاوردبو ةرديك عضب هع لوقي موضعي و ْ
 ١1 1 قمل هلا فو تروراعضرءاملا نم تعضدو ميدالاو قرعلاهب غضبي ام عضبملاو همَةَقْش ٌْ
 ءاملا نعضأو هءيثنلا ىلعوهو هدم تس اذان الفنم تءضاولاهاعرو عضمتالو ع ردن ا

 نبا نع حاكسنلا مضلاب عضرلاو هتسةشاذا هتهضرأت هلثم نع نالف ىأًاساولاق ارو ىفاورأ
 ةاعكلثملا فو عاضبلا هو ةعماجلا ة-عضانملاودئالف عضو نالف كلم لاقي لافت تدكبسلا

 0اس يووم



 هاما( (هابلالن]
 مس مسا موس جب

 ءةموادما |

 اام.ةداهتلغشب كلذكو هنرثأرابغلا تاعةنأو روف نب باهت نب ىو نب سعكن ب ةّرمنبا ||
 عج بتصعس + مج ياسو تي حو مب 7 0 امج يوم وعتم 2 تييحخصسيسم با < - م ل

0001 2 30 
 لل 100 د دل طرف ل يأ ل أ ا : هيب يدب يرد ةيعاا ديرما دبع ع هيب جاب زبا زج قيل
 مامي مق الاب للطن لام الخ ناطر علا 7 5 1 1

 ري 1 12 38 50 0
 لك عمهم أر فءذان وكي ىذال اضيأ ةعّمإو عمال جر لاقي ( عمأ ) / فاالار هن (

 لءذوهحارسلانب ركبونأ لاه ةعمإكدحأ”ننوكبأل ا دوعسءنئالوقهنمود>أ |||
 كس دقو كذا سن ل اسقدال طلغ ة#عّمإ أ ىعا لاه ند لوةواغصو ىل_عف]نوكمال هنال
 | دع ىلأ نءكالذ

 سرذورمسكللاب عب همم لوقت هزرغمةدش عم قزعلا ل اول عتبلا ( عب )).( ءاسبلا 0 9 ْ

 دك وةك عّبأو لسعلاذسست عسقو عهلاثم عتبلاو عتبااو ىهمصالا نع ةعت ىثنالاو 4

"0 

 ةرمم ةقلتم ىأءاذلابةسعئابةعئاك ةغش( عنب ) نوعان وعتك | نوعجأ اًواجلوقتاجب

 ةمرلاوذ لاه اع اهلّق ىأ اعنع هفنعم لاقي ( عمم ) مالا نه

 رداقملاهردب نع مح ئذد 8# هسفادجولا عخابلا اذهيأ الأ

 رسكلاب عج كال دكو دل عضخو هيرقأ اعوذ قاب عضو .كسفن ع خاب كلءلف ىلاعتةوق نمو
 تاومسلا عبدي ىلاعت هل او لام ىلءال هتعرت_خائئشلا تءدبأ( عدب ١ ةعاذجواعوذم
 محدأ و 2 ان عرت 3 - ْ

 : اوهوم اي 0 4 عدب اونعلل كف دكسداورع_ّرال هنال ل.هلا قرب اه مش هرخ اوا- هلو اول ىل_علا عيدك

 / دحهو 5 0 0 0

 نلءان | عيدبىأ مالا اذه عدينالذو عدتبمىأ رسكسعلاب عدبئثو عب ديلايءاجرعاسشتلا |

 ثدالاةءديلاو لسرلانماعدبت نك املق ىلا-هتةوقهنمو سف خالان ع عادب أ موقو |
 ءأقنرقلا ْ ْ كيتا وراكم اوةعدلا ىلا هبست هع تير اه هييةعمسدتسارلا لا

 لحال ا ما قافىأ ةعارباشيأ مضاانعربو لجترلا عرب( ع رب )رهتلح ار تاكى أ ل_جرلا عدب أ دقو |||
 اس ]أ دس ىارالة فان مسا عوربواعوطتم يأ اء ريم اذك تاعفو عرابووهف هريغو لعا ايف هبابعصأ 0

 اهبفلاهورءاشلا ىريسعلا نيصح نبا [ ظ

 اءوربو سافعلا ىل أ ةنعع ٠ تلج ءاساع اهنم تكرباذا "1

 [ قشاو تن. ع ورب ىهوةأ سما مسااضي أ عوربو اعورب ىارلانب ل دنجوعدجريرج ناك نمو

 ١ قاملا مهلا حوفالا عاشربلا عش ر هلت ددءدسا ىأ اعاذن .رباصالا تء طربا لاق

 بعو ماخولا عاشربب الو "بزرإى عا ىيلدعتال : ةيور لاق |

 | ةغيانلارعاشلا لاه عوقربلا كلذكو بارعالاءاسنلو باودال عقربلاو عقربلا .( عقرب )أ



 (طكل) /ءالتلا بانإ ظ نيا

 ارفصملضالا ف وهرظافلالادنحاو اظذالاو هبت ماك ىأ هن تاففانو م الكلاب تاغذا و ْ

 ٠ |لسقتوا رع ظفار ىغو بلعلا ىل ثنامنالزنلا ى ملاحق. ةفالع نم مسا مهلوقو

 | همعطتو تلصوس فام حرذتاهنال ريطلا نءاهترذ قزت ىتا ا ىهلاسقيو بلخاا_.مماحرفأ|
 هظفالن م ممسك ذكو « لاو اوسلا لمت لز ندوه رعاشلا لاق

 | ةبفاولاورهاوطاورينملاب افاد هنال ردااوش لاةيوكيدإاو هلاّقد و ىحرلاىهلاسةنو

 | مسخمب :اساحرخ أو أ هخيف ماعطلا ةمقي هناسلب عمنت د عيش اذا | فا مضملاب ظأن انا( طا ),ةغاابملل

 | يضلاوةظامللاو لكلا هتك اهناسا تج رخأ اذا ةرا نطان لاقي ظاتلا كالدكو هس فش هب
 | مان مالك مانأ ةظامل ان دلافسي رغاشاا لوق هنمو ماعظلان ءمفلا ف وقدام
 نال ةراس هق اذ ذا اظامل املا ب يشاضب أ لاقيو انش ىأ غفلاناظاما تةذامم-هلوقو

 | ثيدحلا قو ضاسلا نمةن كتلك مضل ةلغملل او هلك ؟ىأْئ لا طنتلا تيكسلا نب الاه |
 |اهأس 1 ةياصبع ساي رفا ىف ةلغمالاو نلقلاوف ةزنملا اردد دامإلا |
 اظالغملاسرغاا ظملا دقو مث ءراز و ذءاملعلا فناكناذأ

 أ ةطلاوأذلوشلا ى ءنأوهو ادم ادع يكلم اي تلغشم (نشم ]6 مل للا
 ىءايرلا ل شو نب مص لاه هةئمةع طش هدي لح دف

 ا : نيرقلاقنعءاددمددش « اهاطغشط ثمانتا:ةناه

 ا الس تغدب ب يو ذوب لاق ىربلا نامزلا ظمأ 66

 | 2  للال ع هأالالهفااو» ه دلنف اننا اربح زج اش
 || لك ةيقشأٍ وص سارقلآو « دنام ظءاهءانسأ ة اع

 ا | هترراش اطاظمو ةلام لج .رلا تاظاغامو ةريشعلا دعس نيمككلا ب يلس نب نايس بقا ةلاو
 زحارلا لاه مولا ظامتو هتعزانو

 ١ ائطا.مهنأالاح وهأ 5 اتاغم رعى طا د فامح ||
 | هبحاص هلمنأو 1 ا ل (-) ( نونلر بنل

 دش و قرخأ هتطءقو و ءاهام تحفاذا هيادلا تاظءذأ لاقي ٠ قمشلا طاينالاو | ْز

 اهرازااهتملّاو هتلملح .« تاظءنأءرملا عوقهملأ قرعاذأ ا
 اتا نع ولع أ ىأ هرغ هظكن أورسكحا ا, لجرلا ظكن دقو ةلدعلا ةلفكتلا ( طك 2(

 | هلئم الكل هظكدو 1

 000 طءلاىف ةدابز نوكست ماع ةعطق ةط.كولا © 2 وارلا ,لسست])
 أ ث- مهىأمهموقىف ةظشو نالفوثب اكل لاق دحاو مهلص أ سبا سانلا نمف.)

 [باساك انت اولا سلاملصمهو « امماكش يرقىواطعن لهأمه  رعاشلا لاق . موف
 | ةعطقا متو تاعح اذاسأغلا تطشوو ةءاقهنمت سك و هش أملفعلا تاغوو

 | ةظءو اظءو هتظو لوة:بقاوعلايربك دل اومصنللا اطءولا ( انعو 000 نيس

 |(مم) هريغ هي ظعتانم قشلأو هريغب ظعو نم دهس ١ لاسقي ةظع :وما لق ىأ طعتاف ||

 | ةلكاوكلاو فتنس فد بعون ءركذ نيزو هسخد ىأ اكو هلئكو لاشي عدلا انك ولا

 مج سعف نس تمم دج

- 



 نيم مصابا ترض
 000 لئاو ب جبل قفل قرش 3 امهالك ناطراقلابوؤدىتتو 7 ٍ

 1 ف« هن الرمش لاه لذختملا ىناثلاو ركع نيرك ذي نيظراششلا د نأ فنار رعالانبامعزو :

 انآ ”ىزنعلا ظراقلااماذا هب ىنأبإ ىرظد اوريخلا جرف هنوم'

 هلززنأ هنم هللا ىضررمت ىوانأف١ايقب ناكل سو هيلع هللا ىلصهقتالوسر نذوم اذ :رةاادعسو | |

 ربمخ دو + نم ناتلمسةريشنلاو هطدرقو ه- دا ادصتسم نون دوت مولا ىلا هدلوف هل ذملا| ا

 بكن بد# مهم السلا امسيلع ىموم نأ نوره ىلا مسحت ىلع برعلا فاول هذقو :

 هيساص طرة: نالفمهأو 5و اتيمهحدمنيبأتلاو "ىيحوهو نان الا حدم ظ» رقتلاو ىظرقلا/

 اذاحدملاناظراةّرامهو قحو ألا لفت اءز لأ نع اعمس داضلاو“ اطأ اب اظير قت |

 ْ اذا هطمشت ماكل افا” فلسلاة راهن ظيقلا( انق) بحاصام,ةمددحا دلال

 ١ ىشعالا لاق فيصلا ىف هيماقأ||

 ظ : بمطملاٌىرادلا فكل عن »* بولامم ىلع طاف ايران ا

 زخارلا لاه ى انما ىف اذكى أ ئذلا اذه ىافمقو هّر- َدَدْسا ىأ اًنصوب ظافو ظبقُم عض وملاو |
 ىتكم فاصصم طقم * تميل

 ا

 ا
 تشسدلا اعد :كحاعن دوس 0 تس تام نم هنذخأ

 مامن نمالتمالا نعنافالا كردي ئثرسكأ ةخكا (اظانك]: ( تاكو سعف (

 | ةظاكملاو بركحلا نمد -ه- ىارمالا اذنه ىطظكو اظك هطكي ماعطلاهظك لاقي |

 | مسوةوادعلا ىف دا اوزوامت اذا موقلا ظاكت لانو برحلا ىف ةديد-ثلاةسرامملا
 | هترثك نمهلسس قاض ىالءملا ظةكاو « اطاطكلاةعسرتّمسدا نسأرلا لاق ظاطك |
 هماغقشوهدهج اذا هظذغ لثمسهالا هلفتك : ذهول د3-ثةهرسعىأ اا ظكلحرو ْ

 و توي 1 و . . ٌ 5 . .٠

 || ع ان ظاعللاو هينمعرخو مب هملارظن ىأ هملا ظاو هلل (ظ+) و ظ

 |هم اذان الفي نالف ظلأ 2 اانا خا ردصمرسكلاب ظاعللاو نيعلارخؤمأ]

 | لاللب اذا يءاعالا فا ولأ أ دوعسمنبا لوقو هةراسغيالى ادي ائاموغلاةيورمع فأن ع أ
 : |اطاطالا لاقي هيلعةباثلافئ لا موز ظاظنلالا دسسءون؟لاقتو كلداومزلاىأ مارك الاو 1

 أ : قاسولا هلابملا ثئدست #0 ىت- هو دح نم ظل رمش لاق جاحلالا ||

 | ىسقتلاد وأ لاق حامل مى ظاظلمو مم ىأ طام لج لاي ترها ىف ةظالالا هئمو |

 0 ٌ طاقشامتا اوقىلءىرحم « طاللم حراس هنراج ْ ش

 ددةةمرسسع ىأ ظك طل لحرو هب ماه أ ىأن اكل ان اغلأو مادكأر طملا اظاأو |
)| 

 أم تر ارشادية ةومعاو اعمعل لجرو هرسشلا هلل ْ

1 
 | تطد

 ٍإ

ْ 
 ا
 ١

 تفل 060 ناقل ىلع هتملنعأا ا ا للا تانمعاو أ

 اراج صد سدقلاو ىها لاق ةظ اغا ئبثل اكل ذو هديم راف لفل ىخنمئذدلا|

 ' برعشم لك ىف لقبا ظاشفا بع # .ةليجلك تالوهجمدراوب . 0

 ل حاحصص لاق '



 زحارلا لاه ظناغمأ]]

 (طّرق) ٍْ (ءاطلا بتال ! نبا ؟

 0 هيفلجرد هل ءاظلغتساو اظل غراض اظاغ ظاغيءيشلا:ظلغ :(ضغ) ّش 'نسسفإلا

 : ظ هممؤ اظيلغتئشلا هبلع ظاغو لولا ىف هل طاغأو ةطاظفد فىأ رسسكلانةظالغو ةظاغ

 ( اخ ماغي رتشاىأب ومااتظلغاو ةظاغملا يملا و دهسعلا هش بحت ىتلا ةظلغملا ةيدلا

 ' مالا دفنا دفا لاش ب ركل ادشأ ظنغلا ع ( للملا ءارش نك ئاطخخالاو

 ! فرش نأ رع ل وقد ةددسع .وآناكو طوذخم وهذه _ءلعودومد عج ىأ اظن ءهدطظتغ

 : رعاشا١لاق هم تافيم بركلان هتوملا ىلءىل-رلا

 : رامعلاةدارحاننغالوظنغ 5 انطهرنماسراوفتدءقادقاو '

 ألجرو طكلا تك سل اظكو طظنغلاكس ل ظنغ لاسقف توملازب نطاعم رعرذو
 1  ظطامهناالاوهأ « ظناغم كل رع ىظ:اد فاح

 |[ ه-طامتلاسةد زحاعلا نماك بضغظرغلا.( طم

 ْ ١) 0 اريصاهانأ لسو ه.لعهق ا ىلص< هك دا "هلسق تلاق ظيغموه)ت

 1 ' قدح لأ فل اوهو ىتفلاّنم 0 انع رو تان وللي ناك ام

 : | نيدع_-نن فوعنب ةّرم نب ظبغوهو لبو مسا ظدغو هظاغأ لاسةيالو تدكسلاننا لاق

 ْ ىدع ظدغتو طا ةغاف هلظيأمتو نافط غن ثور نب ضمغب نب نان ذ د

 ظ ةلناذنفرسس كسلا, لجراب تافلفة دقو ظءاغلا لجرلا اظفلا (اظافن ) 4( افلا ارضا

 ْ رعاشلالاق نشركلاءاماضبأ ظفااو
 ّ ارفعي ىو دمصا طق لات الو 3 انغع ”مشال ثءلأ فن "اكاوناكو ْ

 هوركملا هعمسأو هيدّدن ىأدب ىظنغو

 ٠ سال ا ىدب سل هنال هر عنو هعرمدب حاسم هدرص نم لاش الو ' ةغرتةلذ مثياللو قي :

 ا( اذاه ”رتعالثل هخدنشبم هريغب قسناثأو ءولحرلا ظنا مهاوقدنمو 0

 |[ اظوشضواظمف اين لد راو ظذ )9 هب رمش هنرةرمدعف ةحطن س شطع هباضصأ

 ْ دير لاك أطاوذواظوف ظوشي ظافاذ راافامدو تاماذ اناظفو

 1 ااناكوأ «ة.دمىف تامنا * اطاف نم همهم نو :ةديال

 ْ | قاكلاوةديبءىلأن ءاهحور برج رخىأ «بفنتظاف كدك تدار كاسل «مىأ

 : (نيكد)  رحازلا لاف اثم ديز ىفأ نءو

 ْ - "سفن تامافو نيعت مذ: »+ صر ءاولاهو سانا! عّججا

 ْ أ تاماذا اظاف لا نكمل وهدف تظافلاشيالل وةدءالعلا نب و رعانأ تعمم ىعمالا لاهؤ

 1 أ فءاق أ هسفوهطافو «سفتظاف قاسكلا ىحو ةّتداضااءضاف لاسقيالو لاف
 1 + سفن هللا اناغأو ه بفن تظذأ -هنيريضو اهوؤيقت ىأ مهل اوظ.فتو ىذعت الو ىَدغَتي

 (بوتظف اقدمضت ةع4م تكشف رع اشلالاق

 ْ ”ىظرق ساكو طورقم مدأ هممو هب غب ديلسلاقرو اضرقلا (ظر ار ببدرسو

 ا |لئاافد تيس ىذا 000 1 0 00



 | + .. ضرغام ظأدلاو م«: ضغانهتانعاىدفدقلا ... نحارالاق |
 | ترش اذااظادوطلدأ هتظادديزوبأ (ظاد ) نومول نع تنغأ نهنابلا ةرثاكلوةي |

 | ةاطئاد ةقانو لجرغس قالسالل فلالاو بلصلا ديدشلا ىلظنل دلاو دبس ءون أ هنعهاكس هتعفدو || ٠
 ْ ىهو فاص رلاهقوذو مه سلاف لالا شم لدم ظع رلا( ف د1( ا ل 0 :

 ظ هلعررم كسا كيرا اداطعر ظعرب ريدكلاب موسلا ظءر دقو طظاعرأ عاو بّءلا فاضل

 1 ٍْ طءرمهسوهف |

 | نحارلا لاق قااوا اةورءقلخديئذلادوعلا ظالشلا (دئانش ) ) نيسسسلا ضال

 ْ هعفناط اةقانلاقسونيأو ه هعنرملانيأو ناظ امثل نبأ
 ًاطالمشو نظام ل تاع ىأ هتلفاظشأو هظاطتش هلع تدد_ثىأقااودلا تاظظشدفقو ا
 | (افنش)): لوبلا دنع الغلا بزانثاغشد اننا ىألبرلا انشأوةسضئ سل شير وس

 ظ ظ حامرطلا لاق ةواءذ ىلءةوظةش ةدحاولا همحاون للا ىطانشا|

 1 ماعلا مودكريطلا ةَرَع 5 امنود نذأ ىط انش فو

 أ ناحو سمي فلخنب ةسمأ لاك 4ناخدال ىذلابهللا ظاوشااو ظاوشلا_.( ظود
 / ظافلاىفال.:تائتلاىدل « انبقناكانيضلوبنأ سلأ تباعا

 ٍ طاوشلا بولايئادقنيو « اريك ةشي”لظبانامم ١

 ْ اطاوشلا رع برح رآنو « اطانقاانعقونم مسهلثا ةيئرلاتوأ|
 ايهظع دقو هب ىراذا ىوتلي ىذلا ماهل نم ظعطمملا ( طاع )) (نيعلار صف ) ١

 ىلع تو ىين.ظعتال ثا ىف مهلوقو لاتقلا ىف صكمتاذا طضعلظعي نارملل لنمو ءهسلا ||
 هةطأانأو ديو أ ةرك ذاق ممم ءءاجاذكه فرحا د نهو كف: ىدوأو ىيصوتالىأ |[
 ]| لاقاك كدة: يف تنأ ىدسفت ناو حال_داانيهأ كاذم نكي ال ىأءانلا 530

 | _ مظع تاعفاذا كيلءراع هلثم يأتو قلش نع هنعال (قكئالادوسالاوأ) ||
 ظ ملاكا و ةماقةسالاب صان فمك ةسفنالوقي حوعاوى يتاااذاوهدلا ظعطعنمنوك 1

 | ةنيسلك ىفابنوعقجحاوناك ةكهةيج اني برعال قوس مءا ظاكسع (سكع)» نيسؤعتا]
 1 بيؤذوبأ لاق نورخاغتوارعشنو دشاشتيو نوعبابتيوارهشنومةءف ألا
 | فولالاعةجاو مديلاماهو « طاكعىلعبايقلاىئناذا 0 1

 أ ديرد لاك ةمقو دعر ةعقو اهب تناك هنال ظاكع مول هشمو كل ذ مده مالس الا ءاجانإف طاكسي ىأ ||
 ْ بيغتا ثلاث مويكيناو « امهبكظاكعىوينءتبغت ٠ ةمصلانبا |
 أ ةناوظنملاو ناولعفوهو شام ىأ ناواغنع جر افثع )). اهيلابوسنم ”ىلئاكع ميدأو ١
 زحارلا لاه هنطن عجو ريعتلا هئمرتك أ اذا تابنلا نم برش ناوظنعلاو ىنأالا ةدارحلا |

 ظ ْ نانورأ موناهنممودلاف « ناواغ:عسراؤاهت "رح ْ ظ

| 

 هنأ يم ابطا ل دنس دشن أو هب د دو اكبقام الك ه هعأ اذا ه.ىلعذعب ماه ل امد ىمضالا لاق
 ريضاها عمم كم ىلغنعت تماق م رباط لك سرجأ اذا ىّتح 8 ْ

 اه تصمم يسم .٠ ممم سس ل ل ا يمسمسل لا مل بحي - ظ - _ نيرضام ا دنعو بلك ذ خلوق |



 ئاد) مسالا

 و مساس 8
 الو بموؤف هتنعرعودلقلأ ىأانوب هل وبي ل! هوب م( (ب' رس
 قاس طهان م اذهو

 | در البت تمدح (8ع) 6 ريرضاإلا

 ظمح 00 ل رم هلا طخو ظحاح

 111*511 .رلا طالسا 4 ظاخد هتقْرو أو هنت دقصاذا لح رلا تنم |

 1 | 0 ا رعبجلا ةظامتملاو طااعذملاو ملا ايلا طوس ])' ريك_مسم ظ-لكراشلا |

 ََ اهكصمام اعطاموي دي لنا * احترب دق هلهأب ةظاعنج رجالا

 | لالا نوكر رهف تط”افجااولاهاعرو تذفتنااطاظمفباةم.لاتطاذجا( طفجال

 | ىلع قاتسا ىذلا ظالما.( املج ١) في فيمن ءامحلاب ا لا نينك انا عا مجال ظ

 0 + تأظنلجاو تملا لنا لاقي ز زمها مرو ادالل فئالاو «بلجر عف رو هرهظ |

 د | يقرا البو دانوح طوخ لرلا ظاح همم لو" هتيشم ىف لاتفا مصضلا طاوولسا

 ا طاو-”ىراظءس لكر اناا لهأ ثيدخعاىفو  اطاّوالا لضعلا ا ذه.اولءذ

 أ ةراغريذكلا وطظسأ هلقلا عجوة -طلاو بينا ظالا (سان- ) ( هاك لسع (

 ظ 00 (ىمد رقلا) رعاشا الاف اس عجس هنأ 5 ا

 ١ ' وودسو تعسق ظاسأ نكآو ىفلا هلم نمرقفلاو ىنغلا سيو

 | ديد ىأ ظواطحمو انرافو طاح تنأذ اه تافط- داو ظحاذ ت:كصام«:ءلوقنأأ|

 |ىس ءآودوهو ضضاىفةغل اافلاو ططاناونالؤ٠ نم طحأتنأوقزرا. نه ط-وذ

 (ةيحفصضي)رعشدكنأو ءاظلاو داضلا نيب عمش اضيأ ظلما ىدي ريا! نعدسءوبأ

 اظذ-ورقموريص نم هرم 95 ظفارنسءاذان امطرشقرا

 | ملزما ةلفللاو هتروظتسا ىمجاضي أ هتظذسو هتسرس ىأاففح ب 21تنلنم كل ريدم

 |تناكاذا ةلففا وذو طافسو ذإهنإ لادن هم وا رأاةظفااو مدآ ىبلان# !نودنكنيذلا

 [ىأ ئذلا اذ مباغت ا لاقي ظيفح مكيلءانأ امو ىلاعت هلوقهنمو ظفاسحلا ط.فلاو ةفنأدل

 | هتظذح وئم دعب ميش هن هروظتما ىأ باكل تظذع وهإفغلا هلقو ظقيتلا ظفضلاو هلفحا
 ْ | ةسحلاو بضغااةلظفللاو هظذصنأ ل1 ا و هلغفح ىل_غ تلد ىأ بالا

 قواسلا رممعلا لاه ا اظذة-اف هتطفس أدق و رغم لا ةطفلم اكلذكو

 0 بدعي نح ىمرلارورم ءوكالع « هطاق“ :1لولقلا وسلا نم دعب

 /كيلقفهيلعناك ناو كتءجملاغي كوس تيأراذا ىأداقحالا ضقت انذاماسا نامولؤقو
 ًاوهو جرح دق ان الا فلال او هوركملا هسعم»أو هيد 3نىأ دب ىلفذح 00 لا

 ْ أ ناين خو ةمبعملا اهنا ناهظنخ لبر ىومالا ىسحوا ثا ناكا ذا نان لبر

 قععلاسةد لك هب ىطظنغو هب ىدغخو هن ريو نشا ىأ

 | المال تظأذو هقنخاادهلأيءاأد 0 ويف 4( لارلارسسف ر (للرس)
 اممم مام مت نال اح يد يي يي عل ديل

 لاق



 5 4 (ط*ء:) 4 4 اءلالصف)

 هسسأر عفر نخ ىل طساو الود و ىطربشلا* ى مف روصسأا ىقءاب رغلاطسوث وما نوره

 4و رطلاق 2 طب ارو نولذا غني اوناككلذلة ل ومذخأ

 . دد_فللاءاقاهيعب لل تءاعو اهسارروكلا طساو تاس تةش ناو 1

 كي رحت انرادلا طسو قف تداحو فرط هنالز كس لان موةا ا طسو تلج لاسةيو |

 اي :روكبر علان اطسووهف نيبهش حمص 0 ناو: طسوو ع نين هم يف حلك عضوم لكو م ما هنال |

 رعاشلالوقك هجولاب نس ءاونك ||

 اا. ةحاوانرضرادلا طسوو # #ح موي ع.صمأ لاءاولاهو ؛ 0 ْ

 ولأ لاف فاطحلا هنالاةد وسشاف1ناانهدن طاوطولا يعصالا لاق مهرداثلث لام مرحاهسدت |

 تد فرح أل تاه انهنع هنا ىضر ةشئاعش دل باودلامىدةءنمأ ةاادشأ اذهودسع ٠

 اضيأ طاوطولاو اتضخجأب هئفطت طواطولا تناكو اههاؤذأب هنقنت غازوالا تناك دل '
 حراذهلا لاقرب ”اطااناهببشنالا كاذب عم ءارأ الو لاقت ن املا فيعضلا لج را :

 20 ه  طانناةدعنةدلزو ا
 قد رفح طمقولاو طقولا ساةلئاوهذ اما ئطولا نعل فل قتلا زلال ا ٍْ :

 راصىأ ارمملا ظقوذ ا“ 0 طاقو عدلاو ءا_وسسأ | ءامه.ف عقب ليجوأ طاغ ١

 ناك موب طقولامونو هعرصا دا ضرالاهب طقولاةي عيرصلا طوقوملاو طقو <-.ذ )
 لاش فصال لاه ارا دو هبي ةطضو م( طهو ]للا راو نيركيو ميت ىنب نيب مالسالا ىف ١

 رسشسءن م طغولاةءو طاهوو طهو عوللاو ةدهو ىف ةغل ىهو ةط»و ضرالان مدأمطاام

 : ه-طغوأو هنء هللا ىطر صاسعلا نيورمعل ناكل ام مبا طهولاوردسنمصسعلا ياك

 اسهم وةدال ةءرص هع رشا

 ىدعتالو ىدعت  هلزن أ ىأ اطرذ هطيشو لزئاط و.ق طش (طب ا (اولا لالا ظ

 طءمناف هتطيهأو انلاحن 6 اب ا ل لاتإلا اطيهالاطغ هيلا لا /

 ضرما ظره مهأوق و قدسع :وبأ هاكد اًضد ] أ هتطأ و انأ هتطمحو صن: ىأةعلسلا نك نك طبه 2و 1

 لوقهنمولاق :دسع ىف أ نعرهاضاا قونلا نم طسهلاورو دحلا طوبهلاو هلزه ىأ هل || ظ
 هدقالو هاف نعط ىأاط رهن ظرعيهسظر عوف ط ره( طر * ]ل درغ ةم طيص صرإالانيدسعأ |

 (طمه )) برقوةبرق ل ثم طره عبلاو ةريبكلاةحتلا ةطرهلاو اتاشن نالاجرلا طراتو ا :

 دخالااضدأ طمهلا و موقح مهلظاذا مهطم,ي نالفسانلا طمهلاسد طيخلاو لطا | طولا

 | ةمالاو حاملا ةطباهملاو باي لابي بيحس وهمس ىأنالف ضرع طقهاورب دة:رعغن |

 ابهبمأ اويلصأ واوعقجا اذا موقلا طيات ءاَرفلا لاه طاسموطامهىف موقلاعقو لاقي
 طر ( ىلا فالح وهو خد

 زحارلا لاه بثذاا رن ماطق لماع (اعيإ) با اب 1
 طاعب هل ل. .ةاذاوفهي #2 طارملاحدقالاك لاذ 4 طار ىلأء اش ىلع بص 0

 بتذلا,تطعبأ هنم لوقت | 0
 ماهن سحب

 طا اوطولا ىف حابر نأ نبءاطع ثي د-ىفو طو اطولا عجلاو شاذيلما طاوطولا ) اطول ا



 (طسو) (هاطسلا بانا 211 0
 اال ا م يل مس مس عي سسسعا سل سيم تس سي ليلا سس سس سس سس سسسساسو سس سلا

 نم ةطونلاسقو وهني زب جدوولان هقلعبام طاوذتلاو رقو أ اذاريعبلا ىلعطز ونام طا والاوأ

 نم ”لاغورمشء نم طهوو طفرع نم شرذو لثأ نم ةكسحي أو ردس نم ص.علاقب اك لط

 نم ةدحرحو لسن مو ىضغ نم ةمب رصو ثمر نمو ىذغ نم ةهصقو ره“ نم ل_لسو ل-
 اتناطتاهشب رط دعب ةز امنا طاثو دعبلا ىف ىأايرثلا طانم نم نالذو دعب ىأ طاتناو أ

 | قلع قرع طاششلاو طابتلاةد.ءيةدلبو نرحارلا لاق عطقال داكبتال ىرخأ ةزاهم

 ا | ىأطدلابهقااءامر مهلوق ةمواسا طشلاوهوهيحاص تام عطقاذافنيتولان هباقلا هب

 ْ ًاطئانلاو اهقاعمسوقلاط انو راص-الا ةعطقماولافا5طابنلا ةعطقمبنرالا لاق وتوملا 1

 6 ووغضملا طنان بيبطأ |بضق ٠ نحارلا لاه هعطق هب روفسملا حاسي دمع للا ق قرع

 منة ةرش نماطويخ ىديهنالاطؤنت يمنا ىىعدالا لاق طوننلا اضي أ لا-ةيورتاط طونما او

 د

2 0 
 ا 0
 نطير كاذكو فءضىأاطونوو اطبو طدنالذىأر طدو طبو هاا صن ٠

 | ل أ ناقفاوط قاع رنة تدر لاقي نابحلا فرعضلا طب اولاو اطنو اطنو» 1

 ا | ةعرسوهو دولا فة ها طول اوذفانا !نعطلا طخولاو هلا ب دشلا هطخو اهخو

 دو لاق طاروالا ةطرو ىفاوصصاف .ةيؤر لاف الهل اةطرولا طوو ) ريدسلا

 'ةلررلا للقول اذ اهطرو اواي رو هطاروو اهمفىد رطال ةنئمطم ضر أ ةطرولا لدأو

 لاقيو طاروالو طالخال ثن ملا ىفو سغلاو ةعب ديلا طارولاو لاه اموره طرو*

 موقلا تسد (اعسو) ةقدصلا ةمشخ عق# 3 رةكص

 ْ الطن: -واكلام تطسو دقو رحارلا لاه |مهتاطسوف ىأ ةطسو اطسو مهطسأ ا

 1 نت :ولا دنع تبهذ دقو ةهوااالا امهتنن سدا هنالاما1 ١ اهلاىل_هسفمتو إف تلظنح ودارأ

 ظ .  سقلاو سما لاه اك فاالا تييشاف

 ْ اروقة .ثكبطغ بطش ىذ »8 ادهاذامامهلا٠ امردنب ورعو

 يس ها سرفف طيسونالةو مارح ”الءاسهلا همءافو ذخماسمعا لعولوةرو فقدارأ

 : ىبرعلا لاه الم مهعفرأو اي. مهطسرأ |

 ظ وردم لاف ىنبن كلو 6 اطسسو مويفنك 10 اك
 أ اعمس هي نطم وف ةم-هضظنأرتر طسولاىفئثلا له نأ ط.صوتلاو ى اعسولا ع ..صالاو

 أةدعأئث نءطسولاو ةطاسولا نمما:|!نبب طسوتلاو نيؤصن' أ اعلق طسنوتلاو أ

 أءىد راو دلل نبى أاعسو وئاشيأ لاقي رهو ىلا راما 2 انلعس كلذكو ىلا: لاه

 [ءاشب ىذلا رمصقلاب ىعمدلب ط_باوواهدوج أو هر اهامسو ىف ىذاا ردوا ةدال_ةلاةطساوو
 | ثونأتلاا يلع بلاغل نا دمللا٠ام“ اًنال فورسص» .ّر دموهو ةرمهلا وهف وكلا نيب حاف
 | فرصتوركذتانانار مواطنو اشيادؤاعساوو قارعلاو ماشلاو ىءالا فرصلاكرتو

 رهاشلا لاه اك هفرصتالف ةدابلاوأ ةعقيلا هيديرتنأزو و |

ٍ 
ْ 
 ظ
١ 

| 

 ظ 8 ريغ نموأيالاو طساو مانأ 5 اتفرعذة قدص مان نهنم

 |ءانباا قمه رهستي ناك اع | ناولصأ د ريما لاق ”ىاساو كن'اك لفا غلاف مهلوقو

 م يي يللا (

 نو رف .



 حل /ط ل (نونلالهذ)
 حجاج سو

 رعاشللاقءو دس عذلا عشؤملا ىلا غ واءلاليةقدرطاا ىفةاَز غلا هفغيلام ةطمشخ و |

 لوذفااوةطمشنلاو كمكو + انافصلاو اهتمعابرملاك ل ظ
 نعاشلا لاو متاوطسس و ههوما ولاروثلا طشانلاو | ْ ْ

 ْ هيماش طاب داه د لا عيفسم 4# هع اىتولا شم مأ اذا 2

 ىلاداب نم طغاننلاروثلاك جرب ىلا جرب نم امكان موصل ىعياطش:تاطمثانلاو ىلاعت ةوقو | ١

 ةفاه نب نامه لاه اهيح اصب طشنت مومهلاو دلي | ا

 المساواروطواروطىنماشلا « اطشانملا طشنت ب يه بلا ش

 | ةركبريغب |هتعزر تملا نمولدلا تطشنو برب اني هتضءاذا |اهشن طشنتو طشنت ةلا هتطشنو

 | لهي دع ةطوشنالاو انيعديرت بوكي ريسلا تطل امن بح ةقانلل لانقي ىمصالا لاهو أ
 | دي زونأ لاق ةهاوب كندو هام ىأ ةطوشن أ, كل اقءام لاقي هكذا اةدةءلئماهلالما | |

 | نيه ط_كثنأامت' *كلاسقي هتلإ-ىأهتامشنأ اودط ركن اهن دةعاط كاهلطشن آلام ا!تاطشن | ّْ

 | حر2رعقلاة ير ةئأ طم اشنارثي ىمصالا لاق لدي ىتحهنددمىأ للا تاطشنناو لاقع |

 ْ اراكسم ط شنت ىتبولدلااهنم جرذتال ىتلا ىهو لاقت طو ثركيو ةدسحاو ةيذحب اهتموا | 1

 وهو و نم طسنن عجريىتجال مهلوقو طويشلاب سلو كعسلا نمي راسا طوشللا |
 ء 'لراد مت 4 لابقالكداز ناك اهمالبقو ص ىلا برهذ ةرصيلاءار ادد انزا ىب لحن رمش

 ْ د_اولالاوطلا اهئالينلا (عليطن الئمرادف عجرب لفو ص نم طمشن عجرب سال لوي

 ١ امعانو ة مهتم ريغنعلاو نا دمه نم ىح ا طاشطل مهنم

 ددنل لاق ليج مسا

 200000 5 اطءان بادر أر هذلا تاني يذَأَو

 نهد طفنلاوطفنلاو تطفنتو اطمضنو اطمن هدي تطف: دقو ل-هملاكي رخآاب طغنلا ( طفن"

 ةطفاعهلاملاد 7 شدقدلا ىلأ نءاهفنابترثناذااطمغن طفتترتعلا تطفنو حدف أر يسكلاأو '

 ايسضغطفنملانالف ناو تسدتو تاغاذا تغنت ىف ةغا اطمغأ طفنتر د ةلاوء يد ىأةطفانالو |

 م

 . اذا م٠ ص
 ىلا نع مارتو ةم ا ا و طقئلاةدحا وةطقنل ا(طقن ]و تفْن 1

 نمدرض طْغلا طاقنوهفاطمقال فدءاصملا طقنو اطقن هطقش .باكلاطةنوديز

 هاو ضرما تاثاد هدمت ا اًسنأ طخأأو تايب اوس لم طا أ عهلباو طسلا

 اان( ( ىلاغلا مهيلا عج ريو ىلا امي اطرسوالا طا ةمءالاءذهريش تي دخلا ىفو |
 ىلا ذلاةغبانلا لاق ريعبلا نم ترعاه ةريغص هل ج طوتلاو هقلع ىأاطون هون ءوذلا |

 بعةطون اهئمرهفلا ىفءاملل هَ "رلدقمءاكسةرب دم ءاذج ةاطق فدد

 د_ةأساةطونلاو كاذ هياصأ اذاربعبلا طْئلاَقي هغافراوري_هءلارهق ىفمروذ- -طونلاو |

 ايئاقسقسأ تيداعن .ىأالو 5 ةنكّسم ةلوتاملرءالو 00 رج ن بالاك |

 | لوانتي ىأ طار ًاريغب طاعلثملافو طونوهنْئ نم قلعام لكو نئلاوزهلانيبام طونلارأ
 ,طاونالاو عبش ريغ نم نالفأ ث حو ريعب هل دلوىداطاكمهاوقوهاذهو قاعمْوش'لانعسدلو |

 طاونأ تاذول مل ءأ اوف دةرصربصبأ هناثي دا ىفواهتسعب ةرصش مسا طاونأتاذو قءلاسعملا/

 تس بيب يبس ننوويجججج ببي ليي بو 1 ل مسا ع ع صح حس ممم يبس و 222. س22 م مسسولا
2 



 (طشن) (ءاطلابانإ لحل

 ْ 000 اودع 000 | نايا كلا ىطفعأ 0

 لزهىأاطوةم طّقع طقم دقو مزارلا ل ؛مريعبلا نم طقاملاء ارا لاق هيعيض
 اطقاستالذبرعلا لوقتو ىدجل ايف :رطيو نهكتي ىذا! ىزامملا طقاملاو 0000 /
 قةعمد.ءطقاللاو طقالا ا ديعطقاملاو طقامل ادع ظقاسلاف كل ذب ب اس ”امقال نيطقام نبا

 لدحر 11) تبي ا امشأ | لبثم لمح طاقماو عاممريغ نمباك نمه لق
 ص ش ١ رعاششلا لاق  طرمالا ل ئموهوطلملا نيب طلمأ

 : طلم ءأ مشقلائس .ماظعلاو قيد « ةهمأرم طوأ زان سبط
 | ىأةقاثلا تاءامأو طرصأ له طلم أ م_و-ةد_عو لاعت طامأ سدق نب فذحالا ناكو

 اطل طام مالغلاةد بسن هل فرءدالىذلا طاملاو اطملم نوما اورعثي نأ ل_.ةاهئدن- تقلأ

 نيب لعب ىذإ !نيطلا طالملاوريعملا ادضع طالم اشي او بئملا طالملاو بدنلا طا غاوهو |
 اذكعضوم ىلا نالذ ىذملاةيودعلا نم ىطرأا لم ىطلملاو اماما هياط اًببلا ىفاس
 ْ ةقيقر: «.رمثق م_طعلا ني و اه ةحهت ى اطماملا رو هلةعسرال ىأ:دهعال ىطلم هللا هله جل اةمذ

 | طامملاو طملاو بهذو دي ىأ ظاموراج ىأ اطمم طمع همك ىفطام طيم]) داي ةيطلمو

 | دا سقو او ةدءاسل ىأموذلا طراق ءاتغلا لاه طاسصو طاش ىف م وقلا لاس ةنرجزلاو عذدلا

 !ٍ ىريغ ثطم كل كسصو لاق هنع تصضتاذا تطمأو هنع تطمع وبأ ىكحو مام

 نءىذالا ةطاما هنمو هطيمأ ىربغ تطدأوانأ تاعم مالا لاقو هس ىأ هتطمأو

 ْ: قيرطلا

 أطاضتسالاو املا لبر افا طينأو عبلاطوبت طيشو طيشءاملا طن( 26 ونل 5
 1م 0 بتااوطقاو حارنف < الا

 00 0 ل اس يعم انهنأاو

 بوطقناوولادنعاطمهل « هود لا .امدارتبسد رق

 [هلاطرو سرفلا طاتحت نوكي صاس مضلا ةاعبنلاو تويمأ اذا طبنىه ةيكراللاقيو
 ْ ةمورلاود لاه طيستاانعب طن[ س رف لاق

 1 رةشانوللاو للا هن ءلبامت «. اماه نادباا طئالاناهلانواك
 | هد ؟ىثلا طثبو هتئكس هةطثبو نكسا طول كاد اخ ٠ هلك اشلاءان ءاطبن ةاش و

 ىلذهلا ةماسالافربسكبلاب طعني طحن دقوربخزلا اعمل هز
 طحاذلاك لمالاه حادا 1 هو نيعت رملا نم

 رعاشلالوق هنمو هطخ لثم هب ير ىأ هطْذتت او هنأ نم هلا( امغ

 أوهسانلاىأى أ مذلا وه ذهل ا ىأ ىردأ ام مهلوقو . قرازالا فمدم ان امد نطذغ

 |ةقانلا تامثنتواذكرمال طشنتو طمشنو يف تفلاءاطاشن طشني ل جرا ت4 ظن

 |نممىأ الكلا هطشنأو ةطيشت مهماود تناك اذا موةلاطشنأو تذدشاداكلذو اهريسف

 1 ل7 يو محرم ' .



ٍ 

 فض دقىذلا وضد س 1 مس م هون || :

 رئابللا سرخءاشمنلانعدوقر ه اهرت ذب هاؤفلاماه ىتلاّناو |

 | اهطءاهطنمدق اهينامحرخ ا واهجر قنأف اتييظف هدي لش دأى أ اهريغو سرفلا ىلع اطسأ]ا )
 ا | اذاءاعملا تام اضيأ لاسقيو ميئل لفي ركملاسرفلا ىلعا زئاذا كلذ ل ءفيامناو اطبص ا
 ٌْ لبالا هم ءراذا ف مدل تامل ندهبريض طساملاواهيفام حرذتل ك هيمان اهيفام تطرخ ل 1 1

 ضصاوصأو بئزلايهبش غم[ صادرت طعم لاةءالو بدلا طعم لاقي هرعش طقاس: دق[ :

 ناك خوأ فوصن مة. كسخأ ىشو اطو را دج اوريسكلاب طرملاو انزع هداف .:
 رعاشا١ لاق اهبدزتؤي

 56 (طغم) ) (يلال-) 3
 مسجل 2 هلم يسسسسلا مصسمس مم دهعس ل مسمع - مسلم مل | مصمم ممم

 - سس دل لس ممم حس م

 ل.عامهدرناوافلاط رلاقو « ”ةدار عردلا ىنئاهاب وثمهاست

 بدلا فصي دل لاه ةذقنكترلاذا ||
 : ب.قءتلاالو هعق شي رلاال #2 عئصم هيف سلف ذاَذقلا طع ْ

 هدعنامل د اولا هفصوبنأ مداغاو طرمأ مج نوكسرفءا رانكسهشضزوحو | ا
 رعاشلالاقاك عما نم

 ادا طا رااحدقالاك ةلاوذ نزح زجارلا لاق ( 1 ) بالسو بلس لثم طايع ماهسو

 ب رقتااقوفوه ىم*الا لاق ودعلان نم برض ىطرملاو دوب أ هنعءاكح صللا طرمالا |

 نيبامءاطبرملاو . قاربادلاو ىطرملااه. رقت اس رق سي لافو باذهالانودو
 َن نيح ةرود ىلال هع هنا طز رع لوق هدمو ةدو دهن ىف م“ لل اوةرمسل ا 0 6-0 8 الا اهدناعلا » ا

 اذا ل_>رلل لاي ترك لانا لاق طسم )لئاطي م ىتشنت نأ تدشخ امأ هتؤص عذرو ا

 ةيسدقاو امدامو هذ نولعبلا طا سع ه لمءام لكك اذكو حمدي و ممسا سامو وطب طر |

 زحارلا لاه ضوملا ىف قي دكلاءاملا |
 :١ طمس سما ىف اك نةعدالو ٠ طمغشلاو نجالاءامنبرمشي

 مردف ار نوقع ةطنااع ةاممم ىهفريغص لمس ىداولا لاساذالاقير .فلاوبأ لاق

 ىأ طم_ثمةملواط ثماهطشق ةظشاملا اهتطثمو ١ رملا تطشنما( امش ١ ةطمسمكاذ ||
 مضاانطشملاو هنم طقمام ةطاشااو ةللاو ةبك رلاك طشملا نمع ونةلمشملاوةطوشمم |
 ط_ثااوبئذلا اط_ثمهل لا ةيريغص تبن اشي طششملاو ان طشءىولا طاشمالا د_ت7او أل

 طمو هدم ىأ هلع هطم 4 ططم ال ضي رعلا ظدلا فدكحلا اطشمو مدقلارهظ تايمالس |
 علا 1 درج لاه ض 1 رئاشلاءاملا ةطرطملاو دَّدَع ىأ ططتوربكس ىامهدم ىأ هسجاح |||
 طعم لإ 0 ل ثيذاللاىفو ىثملا فني د .لاةمورتضتلا ادو د يملا م طدءاطمطملاو اطثاطملا ىلع« لاهتلا طبخ 1

 ىف نوح 0 لاب املا. ب طعم أ ىل_-ر (طعم )مخ ماع ناك( ورلاو سر ان مهتم دخوءاطمطال | تم أ تشم ثماذا ||

 3 ايةمم ىلإ 0 كضوءادنم طقأب بثت ىأ طعّتو هرعش قرنا + طعم دقو ه لاس بح ىلءرعش ال ىذااوهو طعملا | ْ

 ,هج - ||| ىذلا طعمالا بنلاو درهما ىأ هريسغو ل ىلا طعم الاد لءفناوهو امعتا كازكحو

 م

 ا رانهتلا 8 مذ لشمس وقلاف طغمو طغتماف هطغم لاسيما ضل طخم طعم |

 غن ل تل ان



 نمةزيوإ
 ير - 1

 مصملا 55 8

 ىفك/زبو هل هوز

 (طصص) © (ءاطلا تأن) 614

 تلك انوأ انس [تلطقساكذلا طلالاو ةمومللاو مالا ف دا ىأ طلأو طاطل عملاو
 اطاطل :-بلا ةقانللو طاطا ودع لبق هن هو ططللانعب طا ل_برلاسقي: اهلوصأ تقيد
 || ةهاحطاطلملاو هبسأر طسو ف فرحربعتلا اطاطل مورزما !ىسر طاطا اوان اندسأت طقسازا

 أد د ىمدالا لاه طاطاملاب ساينلا انه نغ 9 ورلاق رصاا ل حاسو» ريفشو ىدا ولا

 دارج نينمولل بخ قيرط طاطلا!اذ_ههنعهللا ىذردوعب هيا لوقو رعصأا لباس

 ظ الان(سما) طاطلملا بناح تاك اسدي ز نب ىدع لاق تارغلا ئطاش هب وعي لاحدلا نم

 | اعاتب[ ىعو ةليعالا مسالاو ءاطنل ىهن داوسةاشلا قدم ضرسدناك ناديزوبأ|||
 أاطغانوطغلب اوطغلدقو ةسبلط ساو توصل كي رصضلاب طغالا مدنا ) ههحو ىفرّفصلا

 ظ 0كم «  هساجح شوهت اغاَن 2 -:لدهاالاهاطاغلو

 ٠ | نحارلا لاق طاغلالا كلذكو وسوم ىتو ىوربو
 ا ٠ طافلأ + نطقلب نوه ٠ اطاطغلاو قرولا ماجلاالا

 | لكا لاني بعئالر ضرالا نمهذخأ هطةتلاو ثلا اعقل ( طق ليج مما سضاا طافأو
 ربااطلا + هتاف ىدحلا ةطقالواهعيذيو هعمل نم مالاكلا نمر دنام لكما ىأ ةاطقال ةاقابس
 اوعزم_همأ نال كلدباوعةط.ةالاو و طقم : دونا طمتالاو ىهااابهق عت

 اه ىلا اهات .ةبعأخ هيل اهعضن ةند لنهب ترض أ دقراوب فردين ةفيذحاهطقتلا

 1 وب «مللا طةلهئموئثلاو ه طقتلاام كيرعتأاب طقالاو اهحوزتو

 ١ ريثك اطل موءاا انطق لاسةي مظلاءليتسلا طاقل كل ذكو نسانلا هلطقتاد ىذلا ليسا طّتاو

 || طقاتو نوتّرفآملا لءقلا ساناا نم طاقاالاو لملق.:ءاىش ىأ عترملا نم طقا ناكملا اذه ىو
 ||| لوق ه شو ةتغب هءلع تم هاذا اطال ا[ ا ات نمهطَقنلا ىأرقل انالذ

 | طلي وولي ىلتيئدلا طال قا دكسحلا ( طرا )إ اناقتلا درو ل بو حارا
 ,اًذيهو بلقااب قز اللا بلسا ىنعي اطيلواطول ىاق ىف هلدد-ال ىناو طملأ وىلقبط ولأوهلاقب

 ثيدااىف ومهام وكزلأ ىأهو طال دالاقو يلقي صلي ال ىأى رغد طاتاد ال سهأ
 ط وألا و هدنمطو هب هّحطلم ىأاط وأن يطا اب رض وا تلعلو َ 7 ودسأىأ ىل- رلا اذه مد مطل

 !اناوعو كذب رعتلاوةمهلا عم رص: مسا طولو هطول سدا لاقي ءادرلا
 ١ أ تمواعف ةقكلاةيأثعزعر نك اسمو أفرح ةئالث ىلع مسالا نلف رصلا امو را

 تاو فرصلااومزا: لمه الا دعدو دنه فس املا كان كصو نس لا دحأ هن

 هس طول موق لنع لع ىأ طوالو للا طالودكر تو فرملا نيب همذ لور

0 اهب هسرضاط وا ضرالا هبت طوأو هّسرض هتط ولو ءاملااهجرفةأرملا
 : ةطدالا 0

 هل عامنا ناطءان اطمش ونوللااضيأ طبللاو طا عملا وةمصَقملا ةرمشق

 اطتثو سودا ىف اممم لا.ةءو هد مو هع زنى اطخع طن هلنع اطعم ( يل ناسا )

 اهضأ نم هطئغدقو فنالا نمل مسام ماقفر ذعار وتاتدأو سكره

 ْ أقام طنش اولا مجرو هطرتشا ىأ فيس ططماورثنتسا ىأ طغمجو طتضماو هب رىأ

 ا رجلا ءيمأر تماشيطلالا اركأو هفدئهطرعرعشلا طم( امم ال هلتخاو ةعزن أ

 ع--

 ىا



 كولو (طظطل) (ماللالصف)

 | داذرلا قوفوهو سطلا مث طقطقلا قوفوهوذا ذرلا مث :ةطةطّقم ىهفءامسلا تطقامق لاس:

 | ةشنملاو :ذصشلاو هيلا كلذكو ةس خلا قوفىهو ةسغلا ْثشالاقوفونةو شغنلامث |
 ظ لام د ستاوةشلا اعقل( اهدق ال عضوم مسا مذلان ةناطةامقلاو ةسغلا لم ةكّتلطاو |
 أ ىطعت دعب هوركملا عفادو ىللالغالا لافةدحاولاةَر 1اةطعقلاو هعرغ ىلع ظعق

 | 00025 دل ىو نملا ميميسل تمم

 ْ فيفا اوق هناي لس ايقلاو 0 اع ارئاطلا 5-8 1

 اذارن سالا ظقو الق اطقأ طامقلاب ىضلاو ةاَسلا تطقدقو دهملا ىف <ىبصلا هيد شيام كاذكو
 انّرَمو ظَوَملا ذقانفم هم وام الا هيد شنأم ريدكلاب طمشلاو لم هملجرو هر دي نيب عج |
 امواج سل سلج لس اطونق ظننت ظاقدقو ألا امونقلا ( طق قا ماناعأ طق لوح
 | بعت تغنل دم اطنق طنش اثق ةئلا"ةغل ةمقو 2 وهذ ةعّقب دقق لدم طنب مي

 طغقي ظنقو اهيفهتفلاب ظئاقنا د طق ا أو نطل نغ نكن الف ىرقو امثقوهثةسطاذقوانعتا

 3000 ولا 00 رز و محلا ىلع :وفامئافام_-مفرمد كتاب |
 2 نحارلالاق طا وقالا عج او ميسغلا نم
 اظ.الغلاةظوف ثوسلا ىلع ٠ اطباهلايشالا ىندعا اراه دب“ مت او ْ

 ا اذا ةوشلا نع ءأطغلاو نع رفلا مز فلا لا نك ( (فناك لضإلا

 رتدعبلا تطشكو تاظثقنا ملا اذاو هللادسعةءار ةقو هيذوغل ط_ثَقلاو هنعهتنةك |

١ 
١ 
| 

 يهذىأ هعور امشكتاو | !

 هيطتلو نضرالا تب رضا ذاهب تذهل لدم ضرالا هب تطبل 0١ ( مالا سال

 ادغاذاو غرو عسطض | ىأ طع طملتو عرصا ذاك ذكو م امق نم طةساذا هب جل لئماطبل بلي ْ

 ةطبلكزقالاو دعو كيرصتلاب ةطبللا مم ءالاو طيتلب ص لمقاهاك هاوي ب رمضورعسعيلا |

 طلد قالب طا (ططا )إ هش اطل ناكملا طا( طم )ب قدز رفاانيادطبلو اضيأ

 ”ىلءهطل أو تيدا عاعللان ماولاه اك ءانتربخ الا» اطلا نماولديأف تآاط ثالث عاق جا اوضركا

 ءوش لكو ءاخزأ ىأ أرتسلا طلو هططل ىلعهنستكلاملاعي ق-طلب نأ ىل_ءولجوأ هناعأ ىأ
 . ىدعالا لاه هتططا د39 هنركس

 فزرص»ىورو 2 فودصءانودنمباححي ه٠ تطافاسلااهءاسدقلو

 ههجز ىف نكض ةىأ ُّط رطاخف سرتو 9- ذنب هةاعجاذاا همن ذيةقاثلا تطأو

 ش هن وحن ةدعاسلاف

 تنحل ظلر كب ا ةغل ا ىبنت *« ةنغط بو.لاااهل قيهالا بص
 توقع نع قسفل# انسان | هقسو كد امزكوات حاطل اهقنع ىفتيأز لاقي ةدالق طالاوأ

 ظ [ هتدلج واهسطشك الاري_عبلا فلو وةنالب رولا نالت الس لانقيالو هداج تعي .ناطشك | ا

 00 ا رو هن دا ذا هس تططاو + تتصل ىلا تطظاو همزلا دما



 (ططق) (ءاطااباب) هب

 ' [/لوقتلدعلارسيكلابطسةلاوابظح موكاوفاكف نوطساةلاامأو ىلاعت هلا لافاطوسق
 لاكم اضيأطسةلاو نيطسةملا بح هانا ىلاعتهأوق نمو طةءووفلجرلا طق هنم
 اًمادئشلا انطسسقت لا ةيٍتدصتلاو ةدحلا طسقلاو طاسقأة ةسقرفااو عام فدنوعو
 | هنال بيع كا ذو ةبادلا ىل_جرّىف باصتتا كي رحتلابط .ةلاورسأارعق اًمع ند مضلان طسقأاو

 . ||| ىذلاوهلبالا نم ط_بقالاو ط سلا نبب طة سرف لاش. ريتوتلاوءانشالا امه. سعكسد |

 ||| بنه نيطساقوهو "ىحوبأ طساقو ٠ اطسق ةقانل اواطسق ط ةدقو ةقلُش سد هٌئاوق بدعىف
 000 رحارلا لوقو ةععس .رنبدسأ نب "هلي دج نب ”ىبعد نب ىمفأ نبا

 00 . اه ,رافغا م اشام ةط قو « اهراج امارامشن ىدس ْش

 [طقهنمو اًضرعهتعطقاذاهطقأ ثلا تططق(( ططق )ل باتكنمهتلقن قالا هلا |

 : لصف طقلا ليلخلا لاق قةلا لمعب ىذلا ارا طاطقلاو ملل هملع طقبام ةطقملاو لل |

 0 | ( هانئعم طقو طق ضرتعااذ اود ىلءءااذاهنع هللا وذ ر "ىلع ناك ثد دحلا ىف راضرعئثلا

 . [|| لج ماقدالل ىفاثلا فرحا نكسالف ططق تناكىاسكلا لاه طق هّيأراملاةءنامزلا
 || نممنمواذهادم ل_ثءةمضل ا ةمضلا عبي طقلوقي نءم-مبمو هءارعا ىلااكر تم رخكالا |

 ظ ظ نممثمو ةدد ثا ىتاامضل ايمرخا سذبوولصأ ىلع همن مت ةاداءل عع ةففذم طقلوق.

 | اذااذه ة4للقىهونام ونذمهرألمهلوقك طق لوةب واضرأ ةفخلا ىف وغلا ةمضلا عش

 .:كحاس ةسو:ةم ىهذءافتك الاودو بدح ىععتناك اذا اماف رهذلا ىدعتناك

| 
 كبس ىأ ئذلااذهك طق تاق تفضأ اذاف  طةفةد_او ةمالاهّتأراملوةتءاطلا
 ظ | زحارلا لاف طقو ىلدقو ىيطقو

 ْ قطبت المدةاديورالهم » ىطقلاقو ضوملا الما

 .[أامناو ءاعسالا ل دتالن وتلا هذ هو هلع مسالا ىئب ىذلا ن وكسا| لا نونلا تاخ داما 3

 ظ ظ لعفلا بيتل: ةصتفلا ل تل ىنأكو يرض كلو ةكملكبتللاءايهتلشداذا ىضاملا لعمل لخدت
 | ىعو ىندتو ىناطقو ف ةدومصخمءامسأ ىفاهول د امناورطسا نملعفالةءاثو نوكسا و اهيا

 ||| مواعمرغاذهو كةطقاولاةلةملكلا لص ن منول تناك ى لف اهملع ساةرال ىندأو نمو
 000000006 بركىدءمنبورع لاق ىىسح ىآ ماطق ل ثم طاطق لاقيو

 طاطقتناكمهتارستلنق « اماذاىت مهطارف تلطأ

 ةوجووبأ لاق اهرعساطاه اضرأ اندرو لاب والغىأ اطقرسسكلاب طقيرعسلا طقو
 راعسألا طقو ىماةباحو « راتسملادءموملاك لام « رافغلازب زعلاهقاىلاوكتأ
 راهظاب الا ىلعءاجام د او دو رسكم نهر عش ططق دقو ةدوءيلا دي دش ىأ ططق دعجو
 | لطخالال اف طاطقعجلاو نويضاا طقلاو عبر عشلا ططقورعدلا طقلجرو نفيعضتاا

 ا زمغم نمصنانللا ف لهذ ه» اتشَأَف طاطقلا تاكأ
 ىشعالا لاق زياد اءكصااو باكلا طقااو رولا ةطقلاو

 قذأبو طوطقلا لمعي هط.غإ « هتسشلمو:نامعنااكلااالو
 ارطملا رغض أر يسكلابطقطقلا ديزوبأ لاق . باسحلا موي _.قانطقانل لع ىلاعت ةوق لنمو ]

٠ 

 لا



 051 (ططق) (فاقااللمف)

 ظ لالولا ف صن رعاشلالاه رفطلاةمالقو رمل |

 رصنخ نم قفالاىدلطمسف هن: اكغاج اهتنزمنبان اك '

 "لذ ىف ةبق ة.غةغا ىطلف ألبا لاه ىتلفأ لثم اطالفا لجرلا ئطلذأ ((طاف ْ
 .ىلذهلالاه ةأؤى أ اطالذو اطلف انالف ت.ةللاقي لب ذهل ةغل سلا طالغأاو ظ

 طالفلاعزفلاةءاسوسفنو « ىناعداذا فاضملا ىجأهب 0

 زجارلا لاف .نسحلا مالك انأ اف اذان حا فاطالف نالف ماك لابد
 أ طعنو هركزدب هنم تب رش 2 طلفو ص اْسُع ىلع للهنمو )ا

 با.ئةمطيشلاو ىطبق ل_برواهكني مدورمهم ل_هأ طدشلا ( ابق لإ ) فنفاتا سلا 1

 ”ىرهدوىلمساولاه 5 ةمسن | ىف نوري غي مهنال مضي دقورصع ذا ن نم قافر ضد | ||

 ش لدول ةهطمقاا سن داك ىفاب 9 عذدق قط: :مىم كن ل : رعز لاق |

 ناو تددمتففخ اذا ءاطسقلاو ىاعسةلاو هتلالالوتساتاطاقلاوو ٍْ
 1 اطرد طسقي راما طر بدها طمسقلا (

 اوطخو طعقأا ممباصأ أ موقلا طشلأو طعشب رسكلانرطملا طقاّرذلا ىعدقو نم ٠

 مذا ةبيعتل يايرعلا ارق 1 0 0

 م

 0 5 ا

 'ئضرا قرت اامهئم ع زئاد ا ءارسلا طَرقو هسساريف ماسإل حار طاذاهسرف طّرقلا هدو

 قرجىدخ أن هلدبأت طبرارق هعج- نال ددكتلا م طاّرقدل_ص أو قئنادمتصن طارعقلاو

 لم ها همفريسغ:ءاجدةفثر دا ىف ىذلا اعارمقلاامأو راس دىفءانركذام ىلءءايدفيعشت

 ةعدرملا مضلاب طاطرقلاوريسي ب ىأ ةط.طرشب نالف داحام و ةيها دلا ط.طرشلاو د أ لح

 حاملا لوقهنمو ىل-رلا تت قي ىذلا س 5 ىهلدلللا لاه نونلاءن اطرلا كِلذكَو |

 طقرالا دم لاكو اططارقلاو ىل-رام'اك |

 طاطرةااررسش“ ةرفزىذ « طالملا رام" ىحدأي

 || م_ضوم اكلذنال دافسلاد:ءاهب رطقنيب تعج اذازنسعلاتطفنرسقا 4( طذرق
 هنآ يعابط اع لح راثوغلاوبأانددنأو اهعبوي

 كطرفأال انأذا ٠ كطفنرتماذبا

 كتلامبايكاذا ٠" كيد اذاذسا ” ةهتايانزالا

 داهلا ط:رتاووطملانراةم ىذملا فوروط سلا ديراسقم طأنا ىف ةطمرقلا طمرق )

 لدملاديز لاه ضع ىلاهضهر مطناو براقت اذا

 ىمللا عزفلا نمام وتامر اذا « ةدمفارطأ لك ىفاهتتسكت

 أ! هر ط_ةدتو قل !نعلودعااوروكلا ط وسقلا( طق ١) ةطءارقلادحاو ىطمرقلاو

 ل جام اناذإلا

 7 امص معسل



 (طسف) سابو 0

 رحارلا لاق ءاملاو ىذاولا لا ابئام د ةةماطقلاطاترذو

 1 ديري 4 اطاَرذ هندروذارأ م #3 اطاقتلا هثدرو لهنمو

 0 را 0 اقع ايفل 0 7

 ايا 7 57 رف همت ار يمادما طرغل دعب نرتب اوقو حالا ف

 ١ فلا ةامب رق أتفراعت * ةراعمسم ةعيمالا سهلا له ددسل لاق

 حج ورخغلل مسا مضلا,ةطرفلاو "ل اريشعة + نمرثكا ىف طرغلا ن وكي الو ددسع ونأ لاق و
 | 0007 52 :و سو ةفرغو ةفرغ لثم هنمةدحا 0 رفلاو مدَقَتلاَو

 1 3 ”00 0 ا دييتالداوناسر الا مول بف ةةواولاب تث كداب ر لان طرقلاو |
 ظ اضيأ طرق موقو طرف ل_بر لاس عسدأنا ى ىسعع عيل شمل عاق نسجل سنودو ممل

 ظ ارجأىأ اطرفاما هلعجا مهللا تملا لفطلل لمق مو ضوملا ىلعمكطرفان أ ث يدا فو

 | تطرافو لمعت تانبريرس ماماناشس اسمن امك وكنا طظرافلاو هلع درت ىق-انم دن

 رشد لاق نوطوافم مهو متةباس ىأ اطار ةرةطرا.ةمموقلا

 مانا دُملا طرا هك «  تامغدم ةئعالا نعزاي ظ

 ْ 21 قسرا دوكباعالا ٠ طارفلاءاملاو و ةلك هنهتقبسىأاطارغنالف, كو

 00 00 اج لهوا رو يكفر م كر
 | تلا ة-عي رسلا سرفلا طرفلاو هريس :لوأ مضلا طارفاو. كورتمىأ اضنأ ظرفمأو ||

 دسالاف اهمدقىأليخلا طرقت
 انآ تودغذا امو طرق * 0 ل!تءجحدغاو

 هق راش الودكرب ال ى أ ول طر. ال» ءاقسدعم ةيؤجن ةدعاسلوقو هّممّدقَتو هّتكرتهتطرذو
 شقه لاك رعشلاىفالا لمعت اا قو ها ىأ هركءام هنعهتنا ط رقما لاق

 ظ الأامكرادلامب ربامقو « الكتالاثملتت ىبحاصأب
 اول. ةءاوخ ع ارسال دس وأ اًءيساط رع أطب لعلف

 تاماذااط .ردنالف طرتفا لاّقيو هتوذ فاذعالو صرة الىكأو ربو هنا س>حاطركشد ال نالفو

 ادعاك وا اعاف كلج نيب ح رفت نأ ةطش فلا (طشرت :( محلا غل نأ ليقريغص داودل

 يفت اذا ةقاثلاتطشرف لاقي اطاشرفااهرك ا طشرذ حا رلالاق ةدترفلالمودو

 ] 0 نم تء.طاطسغلا(( طسف )لل وبلل يعفتاذ لولا طٌيرفو بلعلل
 |قورغت طيسفلاو ريمة دسم طاطسفو نوي ةغلءافلارمسكو طاسقو طاّمسفو طاطسق

 لم



 64 (طرخ)“ 7 (ءافلالسن)

 الامعإ ىرملا لعل رختزب : «. طيغاهناك لع نعنومرب 1
 طسغلاو اطسغةنئءطملا ضرالااومءاعروابب ةيسرافلا ىسلا هشو لاسزلا تش هب دنأ

 هنه هلت لو هيلع هتمدأ اذاريعبلارهظ ىلع لحرلا تطبغأو طرغلااءاردص هئمو داو مسا |
 هءالضا ىلع ساملاا”طابغأ ه٠ هنادنانم بلا لاف ستتاو نحارلا لاق ا

 املاىف هطغ (ططغ )ل اهرطممادىأءامسلا تطبغأو تمادىأ ىجلا هيلع تطيغأو
 ءاملاىفنولقاقي ىأنوطاغت موقلا طاغتووهءاملاىف:طغناو همف هدو غول ةماطغ هطغب
 ردهوهف ةَم_ثةثلاىف نكيلاذافخةثقشا!فردهىأ اطرطغ طغب ريعبلا طغديز ولأ

 جنفلاب طاطغلاو هريخن قونخلا رمتانلا طمطغو اهلَةَمْسَمْسال هنال طغنالو رد متةاقانلاو

 لحرالا لاوط :>-ال نوط دوسن اديال !ونوطيلاورو ظااريسغىهو اطقلا نمبرمذ

 الأ طاطغلاو ةطاطغةدسح اولا نينتثاوان'الثِن وكت امرثك ١انارسا عمت تال فاطل قانعالاو
 رجانبالوقامأو طاطغلاب اشلااهي ا .. ةيؤرلاق مدا لوأ مضاان :

 لبقملا طاطغل اكس عوامولاىلوأ «» اوأرولو فاذا انعنولفوكالا
 ةراكدحةطغطغلاو اطقلانمهومش فلابها اور نمو فد_اداوسم-ههش مضاانهاور نأ

 طماطغلاو محب هعمتوص طوطغملا وناسملغلا ةديدشلا ردقلاةطغطغملا و هب راقب توص

 تيمكلا لاه ةدئا زىدنءميملاورحأا جوهوردقلاناسلغتوص مضااب |
 ارافغع وجسم ل سازيج ارا * الغنم اطماطغلا ناك

 برعلاو هري_غهطلغأو اطلغ طاغي ىعالا ىف طلغ (طاغ ]باج اهمامهب تناكناتل سقامعو

 ةطلاغمهطااعو قع دغلامهاعع مل هضمدو باساا ىف تاو هةطئم ىف طاغلوةت

 ىلصهقتا لوسر ىبنو لد اسملا نم هطلغي ام ةطولغالاو تاطلغ ل_برلل لوقت نأ طيلغتلاو
 طع (طغ طبلاغالاب رسدااشي دحهتث دحمهاوق هنمو تاطولغالا نعل _بوهماءهّقلا

 ىأام,يفنيكستااءاطن هطوغي فلا اضي ا هطغو هثيعطمم لاقي اهطمغي رمسكلاب ةمعئاا
 | قا هفسنم كاذامن اثر دما فو مهءارزالاوم-هاراة-الاسانلا طغو هرقحؤ هرطن

 ىفةغاىجلا هلع تطغأو سانا ارةّدكو ال_وجو اهذسق حلا ىرب نأ ىعيسانلا طعو
 مادقالا هذ طوغت لمراذ.ه لاقي ه.ف لخد طغيو طوغيْئدلا ف اماغ(( اطوغ ] تطيغأ
 طاوغأوطوغع-هلاو عساولا ضرالا نم نك هاماطن اغا لص أ وطئاسغلا نالف ىلا مهأوقو
 ةجاحلا ىضق,نأدارأ اذا مهثمل_جرلا ناكو اهليقامراسكتالءابواولا ترا ناطمغو
 دقو ةرذعا !نع هن نكفطت اغلا ىنأ دق هب اح ىضق ن + لكل ىل .ةف هدجاح ىضقف طتاسغلا ىلا
 قشمدةطوغ ضورحشلاوءاملاريثكماشلاعضوممضلاةطوغلاو لابو طوغت

 تاف ىت- هعمضو همؤرصق ىأ اطرذ طري سهالا ىف طرذ (ط م ( ( اغلا ل 30

 أ انيلع طرفي نأ ف اخنانا ىلاسعت هلوق.:و ادعو لع ىأ هساع طرغو طب رفتلاكلذكو أ
 | ىلا ءهمقبس أ اطرقم-هطرف أموقلا تطرفو قيس ىألوق م هسلا طرفو ىئطيناوأ
 ظ ْ ىاطقلا لاه طارذ عل اوطرافانأف املا

 دارول طارذل_هعتاك «  انةباصص نماوناكو انوا _عتساف :

 0 ا تالا يري2ييتشلللسمطمماللا

 سس



 (بغ) (ءاطلا بان 29
 ظ هعيرلاوءاديدلاب سراوفلامأ . «: هذكرت”ىضرعلا طاعلاترورعاو

 0 ا:طالع أ[ ذثالقهندروأ 7-0 اطارتفاهتدروأ لهثمو حارا لوقهنمو طالعاعبملاو |

 | زحارلا لاق ةدالقلاةطاعلاو ههياصأ اطلع مهنسن هطلعو

 نيتطاعب قع هركا انيح هب نيعر ىد بعش نءةيراج

 ىف تبلقت اكردصملا ىفءا وا ولا لقت ملامغاو هالع ىه عني قلغت اذاانظاّولعاو ريعب طّواعاو

 ض ١ لاق خرملاق رو طءلعالاو ىمزا ىأ نالف قطواعاوةدد شما مالا اثدشعا بثوشعا
 [| رفضاماذاخرم طرلعاك « .ةرشمةريششنذأاهل سرفلانذافصبس قا اوما

 ا أ نم عمطقلاطي العلاو ةاكنئاو ةاماملاو طماعلاو مدضلا طبال_علاو طباعلا ,( طاع

 ٠ اطبالعلاهطوق تودسا| ىلع . اظزاه لاسخ الا ىف نءارام ٠ لاوو غلا

 ١ك ةطرامعلاو طب رام»لا عه او صألا طورمعلا( طرع ]حان ىوربو غار مسا لاخ

 1 طشنع )ل ديدنشلا ماللا ديدشنتب اطلمعلا (( طلع ]ل١ فرفللا ءاراادي دشتبطرمعلاو |
 | وطلاو طف ءريغ هرانام ىلعرويص رعاشلالوقهنمو قلخلائسلا طشنعلا

 | عملاو طنش# لجو طغشع ل_برلاقي يم رم ول-وطاااضدأ
 زحارلا لاه !ىنودالا نعةشناشعو ةطناشع

 اطزذع الزاب لاب انم »* اطاعم دن دك اذالزبوب

 ألاوهو بايشلا لون اسطنعلاو ترركم ظئع ةملكا | لصأو لد وطل!طئطيعلا( طئطنع

 ةقانلا لمحتملاذاقاسكلا لاك (طوع ) حارم للا نركب لأ نس يا ناسلعف

 لاو-ولو-و ططوءوطط.عو طمعو طوعاهءجنو لئاحو طئاع ىهف [ بط لمع ةشانلو]

 لاو-و لو>لئاحو ططوعو طوع طثاعو طبع طثاع ىهفاضيأ هل مة ةذسلا لمحت لاذاف

 هل عال اواردصماطط وعلم م-يضعب ودسع وأ لاق طوعت ةقانلا تطاعهنملاةد

 د ناكاسعدو تاون. ملاذا تطيعتو تطَوعتو ةقانلا ت تطاستعاو لاو> كلذكو اع
 اهذخأيذ عفاشةا شر قنا هم ثعن مالسلا هيلع هنا ثي دا ىفو اهم ةرثكن هكلذ

 طمع صاعاا ذا مالا طامعااولاهاعرواهداو اهعم ىتلا عفاش ااو طابع دن الاف

 تااطتءااذا ءاط.ءةرافاولاهانعرو ءاطمعةقانو طمعا لسج-لاة:ىنعلا لوط طبعلا

 : 1 "فنذملا طمعالارصقلاو ءاعسلا ىف
 | هنأرظتنل هلأ تسسحا اذا اطيغهطبغأ شكلا تطبغ «(طيغأل ( نيفلا لسن

 تنذاا ف قرطااوجر.بلكلا طباغك» ير قبل قالغنبا ىتأو ىلا رعاشلالاهال عأ قرط
 هم هلوق:دسع ساو هنءاهلاوز دب رثنارعسع نم طويغملا لاح ىل_ةمىتثنا ةطدغلاو

 سيتحاف همسحو عنش ءاف هتعنم كلوةكوه ط.ةغاف ةطيغواطيغهطبغأ لاناعهتطيغ
 ريصاعالا هوفعتسمرلاو ءاذا طيدغمءاسمحالا ىفع راااغسو زعاشاالاق

 نس-وهو ةطيغلا مسالاو لاق طوع دمك ءابلارسكي د بعسو ا هند نأ طشغموهىأ

 انلاح نعطممنأ نم ذوعتو ةلع. ذا اكل ان ىأا طي هالاط.غمهللامهلوقهسنمو لالا
 ىتثلا تاصلا نأ لوقو ط.غعبلاو جدوهااهءلعدثدءاسنالوهو لحرلا طسغلاو

 نودرب



 هيب اماع) (نيملالدغ]
 ا

 عقرتال ىبلا طيغلادقاونك # دفاونبامهمسفناسلاختف 0 ل اطبع مجلاو|

 يظن اس طيعلاددسعب عقرتالا منال لوبذلا وماك الافا نور وبلا شك دعت |
 تاصلا نأ نب ةممأ لاق ااشادحىأأ
 انهةئاذةرااق سك ثوملل هه ام ره تع ةطمع تعمل نم نم ْ

 ىهذ ل عانبب سلوا مذ اذا اهتطبتعاو ةقانلا تطيعو هتلانىأ ةيهادلا هتطبعلاق يأ ظ
 صلاها مدإا نم طسسعلاو هركمريغب راى ةسفن قلأ اذانالف طيعوطدسع [هملنو ٌةطدنع ظ

 (ميس ل بتعلا "ىلع نالف طينعا لاسر دءربغ نمح ارصلا بذكلا طع ملال ظ

 ! هل :اود|مورعوب ًاورئاخ ند ىأ طلكعو
 ةطلكعن م ناقل هالو 5 هطاعقأثك تاعك :

 زحارلا لاق طااكعوطلاسعو طلا_ةءرصقوهو

 ايطلاعانناهانق سلو د افا اسيتاطعأىدولو .

 ظ :ًرمادلاع اهب ادنعشد<ىذااوهو طوذعلاردصم ةطدذعلا م
 ١ ةطونذ_ءةأرملاو | شكرت اي اعلا « رعد طونش ءبتدلبىلا

 ةبرحدم ءاضد هسشمربو هئمروغاملا عضتي هاضعلا ندرك طخرفلا ) طفرع ال

 (( طرضع )مه وشو عاب الاقي ناطقيرعلا هوب ودةسظقب علا ' ,(ظقر 3 ظ

 دعوت لاق مقلا طرضعلا ياهأ نالذ مهلوقوطو رضعو طرضضءد. اولا طب راضعلا

 فريضع هريغهتورك ذل اةءاظعلا طوفرضعلا طقرضع ريك اذااودلانيبام نادل اوف

 لذأملا لاق ةرثكا د3 ثهططءعوال وطدشت ىأاطعةمعن نوازل ظططع فد رادذعو

 طانهرلا طرطعتلثمنعطو « لودف ىذمجانلب اق برص. ىلذهلا
 ةظعطعلاو :طعالااهعرد تكنئكك مدصتلا وأ لاك قاةثنالا طاطعنالاو

 نولغملا طوطعملا ىاس_ثاالاف طمع طرع اولاقاذا موقلا طعطعلا-ةيتود ةباكسس

 لئشلادثنبو عاشلاو دسالا طاطعلاو

 طاطعلا ثللا هل-بابسو 95 اعفش نامتفلا لبي كلذو

 ا اهفونان رست نأضااريثن طمقعلا و طفعلاو تةن-اطع طفعتزنعلا تطذع 0 طغع ال[

 ةطقاسعلاشقدلا وب ةل ات ةطقانالو ةطفاعهلاممسهأو ةو اًضيأةطغملاىهورا.لارثشس اك |

 ىأ ةيغارالو ة.غان هلامم-هاوةكاذ_هولاقاهفنأب طفنتامنالزنعلا ةطفاذلاو ة#كنلا
 ةطفاسعلاو اهطفعهم_ثتوساهرحز اذا همغ عارلا طفعو. وغرتةقانالووغثت اال |

 ةم«طالعلاو :نيتناللا نم مقنعلا اقص ناطالعلا( طاع ةاعاراةمالاةطارغجلا
 اع ار رم طلعه :هلاش لوطاان عاط لاو لاف دب زف ع نءضرعلاب قمل ىف

 ىكدسهلالاقءوسم رك ذاذارمشنانتف اهطلعو

 2 طالعلاوة:ءاشسااناءو ده ب ىض ىلا ىدان هلئاوالف

 هقنع نم ع زن ىأاط ءلعث طاع دقوريع.لا قنعىف ليحاضيأ طالعااو ةرثك الد د ثهلبا طلعو
 رعاشلالاه .ةعمالبرجالا لاقو .عاطخالا ىا طلعة تان ىمدالا لاق طال_هلا

 وص
 ل كت ا



 اليغ عئمترم ىف نكستهوت(1)
 اذك_هىرهوملا.د..ثنا لاو
 رع ها

 ا 0
 1 100004 تا

 فهو
 5” كلور 6 4

 (طبع) (ءاطا!بان) 61"

 ل لا ا ا

 1 ْ 6( بورةءريغأل. غن كد ءاطبض 0 ةيرجت ىدرح تدرحا ذااممأ رعاشلا لاه

 ّ |ولخبشلا (ابغبض )لج رف قاياسالل نانا از فلالاونوالاو ىوقلا ىطندذلاو
 ديردنادشنأو ناييدلا هنع زف ل

 ٠ ىطغيضلاب عزف نا فرغ . « ىزنورلرنوزاهحوزو
 || لاش ءاراارسكب اطرض  طرضي طرمض دقو مادرلا طارضلا 4( رش قاحلالافلالاو

 نإ هط رضأو اذهالا هتوقو هداج ن مى. ىأاط رضالاريعلا ىدوأ لثملافو اقيب قبح يح
 00 ليقوم مارصم# دشاةراطاط# رمضم دنه نيورمعل لا ناكو عع هلع ”ممْضو ِهْرهع

 ءاضقااو طي ريب لك الا لا-.ةيو.طراضل ا ل_هفهمضب هل ىكسصو هز 0 تمذو هب
 1 خا طغسبىأ ىلغسمل ا لاشم نيا لاو لعمل اوان مرر طد”رمض

 2 نا ىأاط اطغرمشا طغرضا ( غرض هب طرض أ هم-اصداضاةتاذ اق نيدلا ند
 | ةطغطهنءو هوو طثاح ىلا ه«_ج:ناطغض هطغذد هطغض طغض ) ةمهعمنيسغلاوامضغ
 الأ ةظذضانالف تذخأو ةطغضلا هذهازع عفدا هال لاقي داو ةّدْشلا مضاايةطغضااوريقتا
 | ىلءاطغاضءلسرأ لاةينيمالاو برقراك طغاضلاو ىلا ىل_ءههركدل هلع تةضاذا

 طغاض”ىلعناك هنعهللا ىذر داعم د دس هنمو لماسعلا ىلعه«ةممضتا كلَذي ى ءمنال_فأأا

 | ىعمصالا لاق اضأ بذا وق للا نءةاكحو طاالا مقا ةةاريعبلا ىف طغاضلاو ]|

 | الفهد سفمف ةيدعلا“ !نقز اقناع اننا هع رتاباب تق طم ءدلا ْ

 | طيسلاردك نفعبالو. ٠ طغضااونجالاةامزنرسشب حارا لاق دح أ هرمشيأ]]
 ظ نيالا مضلان طقضدقإ 9 لذمااو ىلا رلافيهض ىأةط اذضلا ننب طمفض لسحر 4 مفضل

 ان ريس نبا ده و ( ؟ )ق اطغض ىد ا هذهو ةطخذ *ىفّنإ+#ع هللا ىذرس اس.

 | هنأ ىأ ىنعملا اذهل ةظافضءاعسارئاغاو دسءوبأ لاق فدل ىعن نكتط امهض نيأ ل مف
 1 ةلاسرلاب هيه ديد_كنلاب ةطاذضلااامأو لهما وأ أرلافعضولا عجازوهو بهاووول
 |ىبالكلا لاه ءاملا ةرثك ن نمىخر_11نيهقلاةظب وذلا .(اطوض ]) ةولعلا قف :رلاى هو

 لج .رلا 0 م )ب وعي هنع ماكل ضوملا لصأق نوكب نطااوةأجلا ةطبوشلا
 نزحارلال اه ظاغلا

 اطال هدعاسن مفرملاب « اطابغالا فلاحا مسع و 0
 هلا شردلىذااوهو نيالا طرط ا لل_جر ديو أ لاق (( ٍطرط اغلا لسن )

 ٌْ فرع يلا داشلاب يرشالاوهمهشمب لاو نجاحا ذ نم يفتسالو لات ابجاح

 أطاط ل جوه ردهو حاهىأاط وبط طاطنو طيطي ل ِمقلا طاط 6 ط١ ثوفااوبأ

 ا اطدالع الكاك هلع تتلأ « اطئاطامالغتقالامنأول
 مده دنعاذاه سدلو تعبض هوم ةقانا !تعفساذأق لبالا فرد عياكأ طمطب ىذااوه لاق |

 ًاطوطو طاط ل جر لا: ليوطلا تعن نم طاطااو ةموصاخا دي دشلا لذجرلا طاطلاو دو دع
 : طوطلارخاف نمؤأ س ةمذملا نم. "  رعاشا!لاهنِظةلااضأ ظوطااو
 اديس ايسر ياا سة بايع بوتلا طابع ( طبعاا ) نا زراض) |

 ل مح ادم حا حل محصل ا مصمم دج اع يسم

 ا سل مصل

 ىددالا ثم نأو طداطو

 انيضيا يدب بسسس سيب ب سبيس ب نيورويبب_ غ ”- وبس

 عباد



 ه6 (طمض) - ظ داشلا لضر
 يح مح دس ريس هل ١ ساس ريس ١ ل ااسسم ةمخ ماس مم ممل تمم بس حج

 ةزواحم ططشل اور عوبأ لاه رم كلاابشإأ اهاط لاو طاطشلا ةثد ةطاشأ راج لاش, اشبأأ]

 ةدايزالو ناصقنال أ اهامشالو سكسو الا هاتر ءاها تيدا فو” وش لك قرذقلا |

 | دوس !لئمناطمث موتو طعشأ ل جْزلاو هداوس طلاك سأرلارع ضايس طعشل ا.( طفش
 لكو هنطاخاطمث هطعش أ ئشلا تطعشو ءاطعثت أ رملاو اطعم طعشن رسكلاب طمث دقو ناد وسو

 ةلظ قا هضاب طالتخال عصا ااضيأ طيمشلاو طنش امهفامهتطثدةفام.عطاخ نيطملخ |]
 اططامشلاو اهلي اوس .ىأاهطءشبةامثعسةردق هذه مهلوفو جاع هضعب ىأ ظ .هم تينو لوألا | د :

 (ىأ طمطا هت ىل_هملنا تءاجو طيطانمم مولا بهذ لابقو طرطمم ةددحا ولاةقرقتملا عطقلا
 ا رحارلا لاك طاطءش رد اولا وع ثتاذا طبطاعم بوثلاراصوالاسرأ ةقّرفَمم 3

 طامسأ هل ليوارس ىلع « طاطعم قا زصحم
 ددحاو طوشرل |ىفار خلا نع طاوشأ ةعبستئبلا»فاطواقلط أ اطوشا دع غ6 طوش :( ||
 طاش( طش لطاب طوشت اءوضىف ىرب ىذا! ءانمهللو حارب طوش ىوآ نبال لاسقبو |
 ىشعالا ل وق هنمو كله ىأ طيشي لجرلا | ا
 لطيلاانسامراىلء ط.شيدقو «٠ هلئاقنوتكمنمربعلاسطئ دق ا
 نالف اهطاس ثأد سدقالا بيصن اهتءقمب ل ىأروزملا تط اش مهلوق والالهالاةطاشالاو | »أ
 |مدهسلا اذ هق فلي ئمىأروزطاطمشي نملاق.فمهسمونس قيواهومستقا اذامهنا كلذو ]|

 1 اروزبللا طستب نم عدن لو م. وكسلا نمدس.هلل ال ايلا معطن تءءكلا لاق
 | هناك اهطلش ىأءامدلا نالف طاشو تةف'ئ ًاروزطلاتطاشا ولاه بدصناونم قس ملاذا | ْ

 دم : 0 ٠ رعاشلا لاه لوقا مد ىلءلتاقلا مد كد ا

 ٍ 420 )ع( امدعد سءال ىدحنا 227 انؤامد يع 1

 ْ لءةللدوض ””ءىأ هم دطاشأ وهمدي طاش ًاوهطاشأ لاب .ٍ

 انآ٠ام صد زحارلا لاه تد هلا كاذكو قرت ري ىت- عطن اذان هدا :

 1 اطاشاملت زلا لم دصأ « اطاقتلاهيدرو ل-مممو ا

 ا لاق. ةقرتحم ةنطق ع رطاشلاو انأ !هتطشأو ْئَشل اهب قداو تترتساىأردةلاتطاشوأ||
 1 لو هنخدا ذا ممل نالف طمشلا قو هت هفوص تق ةرعأ اذاهتطْوشو مغلاس أر تطأ
 دو ظ (©) تيمكلالاه همعنبإ]]

 رانلاءامبولا طي ثسباهنم ه اهتيآ ناكاريفصتباجأاتأ | ٠ .. ١
 ةقانم_واوقن 3 4 ىنعكالا لاه جا ل مدنى اعاشنساق نال بشغو

 00 نيرطلا طارزلاو اارمسلاو طارمسلا (اطرنس ناش | سال ظ

 : .طارصل مضو ىلع مهلحأو 3 _ اكرهم بير ورح ا ىلعرك |
 أ مزاع أ اطداض لح رلاو مز ا هلغ_ةحئد 21 اطدض نحر (داسشلا ضن ظ ْ

 أ ءاطيضىتالاو طبضدرمدكتلاب ل -برلا طيض هفم لوقت هيديا.ةلكي لمعي ى ذا: طيضالاو ْ ا

ْ 
| 
ْ 

| 



 (طاطش) 0 مماطلابا) هه غ'

 ناوعاهطيوستىلعتساف م« قفوم ريغىأ رلاميم هداهطف

 0 : بوعي هن هاكح ةطاتخم ىأ مهن ةلي ومهلاوم لاقي ديزوب لا

 | دقودعبلا لضلا (دصت )كسلا هتريض ط م ا ) لاش ضال

 |لوتقملا ططشتو هن دعت طصمأو دمنى ارازملا طوصش لاس اطوصشواطغش طصشت اصمم

 | هنمذدخت لاسحلار ه* نم ب رض طءوذشلاو اطركشن هريغ هر هطصتو هفب رطضا ىأ يمد

 | عوللاو ةطيرمشل اكلذكو فوز عمط نا( ظرش )) ةدئاز مبملاولب وطلا عودشلاو < نقلا

 كك 0 ريب و هنلع طرتشاو طرمدو طرشا ذك هلع طرش دقواطن ارش 7 3

 ف رعاشلا لاك لاملالاذراضيأ طرسشااو!متامالعةعاساا طارمش

 روهم نوا ىزعملا طرش نمو '» مث افروه٠ىزعملانمقاسن
 ' تدمكل الافو

  انودو اطرش و همذأ لو « رازنىارغسانلاتدحو
 ْ ١ دهو بوةءب لاف فارشالااضيأ طارشالاو لاملا طارشا غلا لاقي لا درالا طارمشالاو
 | عال هسكن نالذطرشأو عب انيشا م ءأ اذ هؤغو هبا نم طرش أ وذادضالا ن ه«فراعا

 ةمالعمهسفن ال اواءح منال ا حم اهدءأو هلاهلعأ ىأ از تض ا

 [ليع طيرمشللا واودعأ مهنالاط رشاوعسةدسءوأ لاقو ىطريشو ةطرش دا ولا!م.نوذرعب

 ١غزباذا طرعشيو طرشي ماسلا طرش دقو م طارمشملاو عضم طرمشملاو صوهلما نم لدفن

 ب رعلا نموريغص بك وك اتم ىلاعشلا بئاج ىلاو هان رذامهو لهل ا نمناو ناطرسشلاو

 0 تءمكلالاف طارش :الااهبمسفو بكا وك هنالثود لوقمذاهوعمهدعب نم

 افسإ و مالظإ نيب ةتلفيىف « . ةنان طارشالان هلع تحاه
 | يءاوباتفسنو باهلابذ و تفكو ةيطارشأ ءاوءاحرق 5 .ةمرلاوز لاهو

 8 ا ةراضمل او لاقوءاش- ةراوفاهطسو ىفنالءاسرق لاهامناو نطرمشلا ودب ترطم ةضور نعد ْ

 ا ٍ تبان نبناس-لوقامأف اهتابن

 طارشالاةعم شد ءداوهن ٠ ماركه وح ولا ضس ىنادنف ْ ٌْ
 ١ ىبا ارعالانءادشنأو ساينلا هقمو ضرلباهدارأ لاق

 ْ اط رش ناو اط رشأ مهول وبأن اكو . ّط طارشا طارشا نم طبراشأ

 ْ (ساسج) زحارلا لاه ءاوس هين ىتالاورك ذلا طارش لجو ليوطىأ طاورش ل جرو
 ا )غ1( طاع“ قاذم رص : طاورمث لب يذ نم نمي

 ظ طشأوراج ىأ ضةلاق اأو تد_هباطو طشو اطش طشن 'و طشارادلا تطشإ ططش )إ

 ةدملع تططشد نع وبأ قىكحو اونعمأ ىا فانا د_هدأ طمسشاوم وسلاىف

 تحلف: ىلءرياج ىأ ( ؟ ) ىل ا [2لكنا ىرادلا م ثددحىفو تر ىتططشأو
 ملاونأ لاه طش مانسلا ن 0 !اوىذاولاور هناا بنان طشلاو

 ٠ طشردق م«تنرابشا 5 هكا زدت كك



 مهو (طو-) (نيدلالدذ)

 )١( لدللا معطك ايف ىرمسا ااممط ه لذة ئدنو طبقستاذ ه لطتاذ"ىئتاننلماو |

 ر رجإ رعاشلا لاه هطقس بلطى اهطقدتو ةيئدلا ةطمقلاةأرملاو

 انينض ميم امال سسسارمصج 6 اوفداصفةاثولا ىطةستدةاو :

 ر«اشلالاه ضرالاىلازوع ىتتاهمطةنة.رضلاءارو نم طقس ف سلا طاقسااو |
 فاك ثيدحلاىفوعاتما نم طةسلا عيدب ىذاااضيأطاةسلاو .ىطارس طاق سمظعلارعب |

 ناكنزو:ىا طاقلاو هلوق | نمة.-اذيإو ةبكسجرلاك عيبلانمةعببلاو ام سام هسا

 اك رم ىطق_ءاضياه4 لاسقيو | ةطملللا مسالاو ميملع طا فهلا هطاسدقو رهقلا ةطالسبلا ( طاب سوللاو بوك را

 رمعملا انش لوال ا نمور م لاق 3 لل ااًضيأ ناطم لاو نيطال سلا ع سهلباو ثن ودور ذ ذءنالءزوهو اولا نال لاو ملا

 د ني ىبرعلا نب ىلء نسا! لأ عصف ىأ ط.ابلجدو ةياطط يأ ةطماسة أ سعاور دما ىر#هار#ّنال عمجتالو ناهربلاو |
 رمهمىلد ّرث ىسافلا طاقدلا عهباوليوطلا مهلا ةطلسلاو اناس ا مهطإم ًاوهلاَش ةطول لاو ةطالسل نيب ناسللا دب ددح | |[

 رمصع فو هريسغ وهسأنعدشأ | طالسالو لاصنلاّةةهرع ٠ تسبلو ةضماغع مدل بوك لدول لع طالسأ

 فكاثلا نمو ١١ 8+ ةئس ظ يالا لافدادحى'تاطملسنيانسو ةطالسمةدحاولا عيئافلا نانسأ ابلاسلاو

 انأ ىنكت ىطقسلا سلا نجا ماتاطلس ىلع كرت » قيرطلاعذجكت دك لكو ظ

 فورءم هلا نعذشأ ن نسل مادام طيف اطمسبلا عجم )ل م ههسبلا نه د نوبل !لهادنعو بيرو ااه داع تلا املاو |

 سا د اوزيعبلاو.- دسريتو زازا ىليمسرجالنم ... : ةفرا لاق كلبوهنالاوزركلا هيف |

 ؟ © ١ ةنسيروو هريغو د ذملا اطيمست طوعسلا ىل_عهةلعئذلاتطعبو حبرسلا نمقاعتىئااروم_تلاىفو طوعملا |

 ىطاقس الام ا وها مهمه انهن : ةطعسم ةل_مصق لاي (؟) ةفلاضةيئاهف طمدو هنو عابرا قئامرعشا! نا + طعدملاو |

 بو.ب:موهفدجأ هعماو ىذملا اناتمواروز مكلاباهتواد ملا دوسريغ مسقلاك ةييسشو رعاشلالوقك ةيطعتو |

 اكرم طدس عجطاةسالا ع ىلا امداد_-ا ناتياممسناتادب هقسدقلا مالو |

 ةحذلا ند هب نواهام لمخ ىلع اق لمىفه,تدل هلم قس امفس ىذ بضذ تقأ هيد لات مئاتسو |

 ىراصنا شركلاو مايقنا ظ (*5) لاير عضن هلايرس لم ناب 5 هلوس ليتر يللا قاض تكرت

 ها ىاءابغأو أ لزغا ٠ نءناطا_هسل'و دربال ىذلا لسرملا طعسملاو اذن انازو ىأاط-مكمكع -ذخ مهلوتو

 دع ىتسيىذلاوهف (؟) ١ ليم هطيسأو ءاممأ ىدسملا تطمسو نيطاسمسلا ىديزني ىشملاقيناسناسطا سالو
 هش نعر ملأ س ماني داوملا قاطلال هلا نم طيعسلاو طوعسسمو طمعمو هذهب وشد "نال ءاملاب انرعلا نمهتفظناد ا ظ ٌْ

 نْءملاو عمسملاهعاونان نمو لاق مث رع طاع ليو ارسو ةفو ةعريغتناكسصاذا طاسسا ل غن لان اهيف ةعقرال د حاولا |

 ا 5 ل 2 جاهلا لاق طرسو طمس لاخلا ف.ةلنا برا لق هنمو ةودعأ

د قوق هضعب عاسقلا ب ..الا طرعسلاو: الباعزةداو ف رياطم- |
 : هباونا ىل_ءرمهياورل (؟) ىعست يذلا اود ؛عوبأ لاق ض

 رعش نماذده سدا ىناغاصلا لاهو دلو همءطرعغت . لو بيلحلا ةوال هنعيهذاذا ناللا طم 1 ىعدالا قدس اربلا ةيسرامفاان ْ

 سدقل' كرمان عسي نعدسحأ لأ د لا طاممسلا دن اطوعم طهي يللا طعم |

 نع ىورملا سببت رمال اذاهطوسأ هتطدوط ابسو طاوس عساللاو هيبرضي ىذلاط وسلا (طوس "يلون لاو ظ

اذع طوس كن رم ملع "بصةىلاعتهلوقو طولا هّنَيرُص 1
 سدةلاكيصا | 0 أ تةغلاهز ب اةغستفقا ب

 ىمعمهلمو ضعس هضدتوشلا طاشاضدأ َّط هوسأاو ُّط هوسات رو كححسج د_ةباذتدءلاّنال

 رغا شنان ذل ومأنالف طوس لاقي كبذرك ولعل ىأ هطؤسو طاوسملا| ٠
 ل

 لم ةذو مق هن ل دسو ) 1١

 هاىللا تدةةرسسكبآل و كش م هلق
 3 س١

 2 سو حسب -_

 5 حا انا



 ١ : (هيحا عك ياا درد يسند يوسف ه1 طا أ

 بايسلاو طمع سلا تب ؛ رشأ ل ركيسم ىفنورةأاالاوطو |

 < نحارلا لاه سفنلا بلا سلا طمفلاو طاةسالادساو طفلا (طش)

 طمفشالو مْ ىدب سنا 5 طدرالا نمنيزتا ذام ١

 ّ نمبرش اءوسالاو ت 00 اوال ةطمفس مهل اومأل اع دز زوبأ لاق

 ىنعالال اه: ةيموراب ىه ىتددالا لاهو برعم ءم”ئنرافةبرشالا

 لالزءاعةجوزمب طنغ_هالا نمىيتعلار دخلا "و :

 اغلا ااذدوط وقسلا فلا طقاوانأ هلق ارا وةسكدي نمئشلا طقس ( اطقم ])

 وسأر طقسماذه لاق عضوملا ساما لاثم طةسملاو ساما !نيعأن :مناسنالل ةطقسم

 1 ظ روثلا فديلاق و ا طقس شرح مهلا و أو تداو ثدحح ىأ

 0 الوخأ لو أنيقلاديدح طاقس ه !جتانراضءقو رهنعطقاسد بالكلاو

 أقامت ةوقه نمو مدنى هدي ىف طقسو عقو لاسٍةيالو همأ نطب نمدلولا طةس لاقي لماذا لاف
 ظ ] هايف 0 0 0 ا

 "ل أب 5 طاق سلا كلذكو تا زا وةرثملا ةطقسلاو هملع
 ا علصو بدم سأ ًارلاللح ه« امد»د ىطاقسنوح .ريقيك

 ْ ظ ع "الا #تدئودساولاث تعني نأ يدل طاقسو و دعلا ٠اخرتسا ص رغلا ىف طاقااو

 017 قدزرفلالاه تكاسلا ثّد#تكسا ذاف
 ٌْ فطقت مركر اكن اوأ لكلا د 2 هناك ثيدحلا ع نطقاسّ هادا

 : لبق ظماملداولا طقسا ذكو طقسو:طةسو طقستاغا ثالث هو هءطقذملم رلا انس

 1 ركذيراشلا طق طةسءادْهلا لاه ثالثلا تاغللا ىف حدّملا دع اهم طقسنامرانلاطشمو هماعأ

 : |طقسو ماحانج ميلظلا ن هناطقسلاو ايددلو تقل اذا ا هري_غو ةقاناا تطةسأو ثنوبو ْ

 1 ءامحلتا طقس دكحصو قفالا ةيحان ىف ضرالا ىلع طقاسهن اك هفرط ىربثح باصدلا

 2 رعاشلالوقامأو ,ضرالا ىلا مرح امرئاطل حان آطقسو
 ركشعم نيطةسى ذة مان هذع « تعبناو حصل ءاضأ اماذا ََ-

 1 1 ياو رايس لحشد اها ضي لسا هاوستمإ تلا وع ع هنأو

 ْ أل أوتناكوهو لا اا رس طقس امو فرح انساك مالكم اكبنو همال# ىف امس
1 

 || تبا و وللا ب طءة_بلاو :ةقيلغأو ب تواعو هدجرخأو ةي ترجو هتلخدأوهبتاخد

 ظ ٠ (ةقزلاوذ) ن حارلا لاف



 6 © 1 (طممس) ظ (ني-!ل)
 كل ذأ ذأ 1 لل ا حا

 ١  1(طبس) ( سس ضال 00

 مسا طبسصو مسسملا طيسورعتشلا طيس جرواطيش طيب رسكتلاب 0

  1رعاشاالاهت ءاونشالاوذنلا نس اكاذأ .
  0ا ءاول ىلاح راقوفهساع ه .انمتااك .ماطملا طمس هب تءاسقم

 دما ىأ لح را طمسيأو نيل 00 هلاك ك سراب دمك ا طمس ار ىام مهلوق اوقوألا

 )برضا نم ضرالا ىلع طساو ا ١ ةقانلا تطيسلابقيو عاجرلاك ةقانلا ىف طسستلاو(

 َّ طايسالادحاو طيسلاو تاطقسأ اذا ةمعتلا تاطمساض: أ لانشيو رع أ دقو هم, اذااهداو

 | ىتنامهانعطقو قامت ةوقو برعلا نملئابلاكليكارسا نم طابمااو دولا ءوتهو
 سلو طايسأ قرغلا نأربسأ م ةقرفةرمشع ىتنل ادارأ هلال تن امافام أ اطانسأ ةريشعألا

 | تااودلا اياكم اددح انالا نوي الو ملا نال ريع تع !نم لدي هنكاوريسمّسإ طابسالا

 ١ ِ! | |ط_ اوس عجلاو قير طابت نيطتاس نيب ةفضس ةفضس طاباسلاو مهاردزومالو اههردرشع ىنأا 22

 : [ ادام م طاباس .وه ىبممالاا لاعتطاباس مافن م غرف أ ل#ثملا قم هل اوقوتاطاباسو

 : | وهو بام رح طاباسب 0 ىمعالا ل وق هنمو لحجر مغ |ساليودابآس الب ةيسمقلابو

 ”هل_فلا لغرأ تاق مم طاباسب هسسحزيوربأ ناكو دخلا نيتامعتلا ارذي فزر#
 ه.ةد_اولا تدنن كب را طبسلاو ة ةيمورلان روس مبا اماسي ةساكملا ةطاسسسلاوأ 1

  1المر فهد ةمرلا ىد لوق هنمو للاوهف سو اذاايطر مادام ”ىمئلا طبل دسعو.أ|

 / | عضوم طالت لا( طلصم ]) طيسلاةريثك ةطبسم ضرأو بدهلاو طابسالا هيئاوج ىلع
  00رعاشلال اه |

  55 1طالصسلا ةّمشعلا برشو « ناموذلاونيا ركل” |

 ْ ] فال طضدلاو امضسلا ( ضم ) هلمصم دقو عي ذلاوهو طعذلا لدم امصملا (اظصن)
 ||| لقتساى أ هءاطع طصست لامة دو همضغأ ىأ هاطضعأو طخ اسوهف ضغ ىأ طضمدقو ىضرلا |

 هَعلَس ا ىأ هطرتساو هّتعلب اطرس هط نس رمسكللابةئىشلا تطرس( طرنسإ) نرسم ظ

 كفن م هتلزأاذا هوذلا تمةغأ مهأوق نم قعتف اًرمالو طرتستةاول- نكس: الث فوأ| |
 ءاضقلاو ىطن سد آلا مهاوفو هوكشوانع هتلزأ اذا لورلا تكس لاشي أك هتدارملا|

  000ديالا رفعي وو الر ا د اسداماقتا داك يالا تلح انأب الرتما
 ٠ || ظ ىلذهلا لاق عطاقأىا ”ىطارم_ف.سوذولافلا طارطرمسلاو طب ”رضاضملاو طبترس

 [| ىطظارس طاقس ملغ عي ه ريسه هش رض للا نواك

 طالغلاعزفلاةعاس ىسفأو ه٠  ىناعداذافاضملا ىجسأه ظ
 ٌْ نمناطرمدلاو طارصلا ف ةدغل ظا رسسااو ةنفاقلا ناكل ىطارسىف ةمنلاءفذاقاوأ
 | (سس) هرفان بلقب ىتسم سيق ةياذلا غسر قدي ءادو» اهسلاىفج ريوءاممل الخ

 | اتا ىرتشار هوز ف سيديا لاق .اهريغو لبالا نيم لد وطلاطصورمسلا 7
 ' تقم طموريسلا شبح ىزق © ..* هيه "اك نزح فزتسي :

 سيلا بقتيوه متاجر اتسأ دقو شالا ساس سر

 4 ن0
 ر# أ هي 7 7

4 

 ال تال م سس ياعم حس تس عمم دعم مع يسد حسم سمسم هس ع هو سس



 (طلن) 0 (ءاطلا بان [ ه6

 8 امءاذلا خسمولابتوملانم ا .٠٠ اناجوعيهرتمم اوغلباذا )١( .رعاشلالافألا
 |  اهدفساطفذاهطف يدا شارئاطلا ظفذديزوب أ( طفذ © ميلا ةدانزب ةطعذلا كاذكو ||

 هدد ى أ نفشالا نعاشي أ هل رأوهطد هرآئشلا تطير( طبد)) (( 0 لسسمف 2

 | من لاقيو باودلانءاسأرا ذكاستري نالفوزنع طب مه سال لاشي اب رمو اطبرم عضوم او كلولاذمان /
 / نودومارمشلا طس لاو (6 )سمنت ءوغلابةلظدرلاو لسمللا نم: طشرتابا اذه طسرلا هاوس :

 ا 5 .لطخالالاه طبر عهباوامعريغوةبادلاوةيرقلا هيد تينا : سايل م. فشلا ةلوق م

 | 0-5 ديوارنا طد رلافنلقتاك ه ؛ط رس امحتو اروط توت 00 . 0طن ل

 | اادوهحمف رضا اذاهدطابر ض رقدقو نال_ةءاجاسقيو تلامس فأهلا رىباغل ١ عسطتو || 0 : ١

 /ليلئاطايرو ةبنبما تاطايرلا داو طايرلاو ودفلارغث ةمزالموهو ةطبارملا ظانرلاو | 00
 رعاشلا لاه .!هقوفاخ سهلا ليفتا ن نم طابرا لاقي واهتمام لإ
 ناهر مون نملشب انخنييأ :*ه سحادل ؟نمدكتلا طاب رلاناو َ

 ' المل رونئاملا ابار ناللفو هلبش لص او هودالن ل وقتاك لستان طاير نال_فل لاسنو ا

 ةطبارا يسر غثلابنالففلخ دقورار هلأ نءهسبسفأ طدرب هن 4 باقلادي د ىأ شاملا |[ ا

 1 ا امطر ل حتيالمادكأ ابا رخمءام ىنابسشلا قابلا ءةطاراذك دلسو |[
 ْ رعاشلال اف قيحالا ظيظرلاواوبلجىأ اوطرأ دقو حابصلاو ةبلطا |

1 

 9 انثاطراونوكت نإاوزوفتنأىسع « مك: اةاسرتقلت أ دتذاوطرأ | قا 5

 ةطقرلا (اطقر]) اوزوفتنأ ىسعاو ةماضتن لقعلاو ةلبا باننم ىرمأ ب رطضادق لوقي | كوه ممر
 طظقرادقو ثغبالا لثم غلا نم طقرالاو ءالفةر ة_-احدلاسقي نصا . طن هيوشإ داوس 2م م 1 59 . يد

 |طفرالاروث نب ديو يبدي نأ ل بق كل ذو هقرو جرخاذااطاظرقزا يقر ءلا طاقراواطاطقرا || 1 طفدم

 نودام طهرلاو ةنداعهر مهلا ب هلستو موق جرا طهر ( طهر ]لاي طقنرالاو |[

 عمج طهر ةعسنا لإ دملا ىف ناكر ىلاعتهلنا لاه أما مييفن وكم الل احرلا ئمةرمشغلا
 | طغرأ عج هنأ كس امهارأو طاهرأو طهرأ عيلاو دوذ لثم مهظذأن مدحاو مها سيلو
 ٠ ااا ضنئاخلاه سلب ةيك رلاىلا: 0 لا

 0 ضس ىلع اطهر ك]عسأ ل قلما و هزري_غأشأْ ام د
 قنهلالطتسلددنأ و طهراهدجاو اروس و ةثندوا طاهرلال دهم نيرمضتلا عيبا ظ

 ١ ا را 8 عرتم اغا قرع

 ع عض وم اتارعم وةزمهلا لاش مدطح لاءالذكو هعمل :,بارتلابنم حرا عوولا | !

 روع ةملع تاكا لان را( ١ ةعقو هيثثاك مأشااب
 5 ةأيما مبساةطبرو طانرو ظيرعملاو 'ةاهلانخو م.

 ظ كودو مورلاو هيجخزو جحش زلا لستم طز دسحاولا.ساشلا نءلمبج طزلا ١ (شز )بالا اعز انعدم لمتنا هاعربكتب سرر دن (طرخن) (ىاوسم )| ١ يسار حاز
 ا ا ب بيم م م سس اس اجامل مت مم ام تال تاج ١ اسس مياس مج راما سمسم جل جف ١ اح

 لدأ)



 و

 اان ْ مان ظ ' , (لاالالس)
 اسم سلا 090250 لطمل ب سس ممل نع ١ اممم حمس مدح ع تم 2ئئ2 2227

 | يدوس مك رع بدع ةيزتم ذم كل ىسنو |

 أ لك !قاوذئرقو لكو لج هلارالا نمبرض طمللا ( طخ اطالخ ةتعفلجلا|
 بلملا ةوالح هنءٍبهذ اذا نيالا نادس<وبًاركذو ضماهلانيللا ند طهلناو ةفاضالاب انمخا|| 1

 مالا ن ءائشذحأ نا و طيجسو طماخوهف بزلا نم اًديسْدْح أ ناف همام وهفهنمطر قاف ظ (ُ

 تشغأ ىأ ن الف طضو رده لمقلا طمذتو ةهوقو وفةوالطا عطف ناك اذاف لوهفأ :

 | ماتلا اذارضلا طمتقو اهدمص طمضتلتماستاماذا ١ تيمكلا!لوقهنمو ربكتو ||
 ا وشواهر هش تءزنناف طم ئو4ةاهتي ا سس + |

 | لانقيود_بلردت مو حافلا عب رك كاددالا ب رتذخ ادق ىنا اهلنا ةطيلناو طم“ ْ

 ظ ةطوخ ةدحاؤلا نابطوخ لاس, ةننسل مءانتلا نصفلا ط ودا ( طوخ ١) ا 5 ظ

 | ةربالا طمضفاوةلوفو لوغو لف لم ةطومشو طوبخ هعمجسو كل كا طرحلا ( طب ا ظ

 رفلا دوسالا طسللاو طانملا ”مسف ل هلا لب تسلا عت هلوق نمو طابملا كلذ كو ||
 ْ ىدامال داو دون لا ضضرتئااردفلا ضي لا طمملاو ليللا داوسلاسةيو ليطتسملا

 | ارانأ طنخ مسفلا ن مالو 3 ةفدمان تءاض الف ا ١

 أ لظان ه ط.ثو همد نع عفادىأ هتمفر طمخ نع نال_ف ساس لاس اهعامن ةسقرلا اطمشو ظ ١

 8 ايزل كل ذي بقل مكتفما نب ناو يم ناكو ناطمي_ثلا طابخمو سعشلا باعا 4لاسقي ىذلا | 1

 رعاشلا لام" ابر اعمال ولا
 |[ ١ > عنيوءاكين مو معز سانا ىلع « لظانطجاوكلماموقهقااط : : |
 أملا ةئي.ءاطيخ ةماعنو ىركس اثم ىلعيملا كلذكو ماعنلا نم عمطتلارمسكلا طيلخاو |
 ١ لفةسرعا طوخ لاكن ذ طرصشو طو.#و ف ةطابش بوثلا تامتدقو اهةنعلوطوهو |

 ا لونءةمواو ىه اممم ىف ءايلاو تطخ ىفءاملا ناصقنا صقنلا ىلع هان طبخ لاه نمو ماسلا |

 طوةسدهدواولا نوكسو امنوكسلاهملق امل رح امناواهلبقامراسك:اوامنوك- !ءايتيلقنا |
 ىذلاو ةملصالا ىه طم ىفءام مان! نول اود, سانو ءان اب طق سلا نأ هد ما ورتسك امئاوءاسلا |

 الفءانبا ةديزصواولاّنال لالا وهلو ةااو ىفامأ نءكواولاف رهو عمار

 فذحب نأ ب حو "لو نينك ا ىلا عابتجال ف ذحلانو 3 ”لل_مالاو فذ نأ اهلى قش |
 « جبر هناقءاملا ثان ,نمناك اذا ةثالثا باو ذ نءلوعفم لك ىف ل اوقلا ا ذكصوف ح ظ
 | بؤثو فوو دم لم نافرحالا ماقلا ىلع ّىَحي ل هنافواولا تانب نمامأف ماقلاوناسقنلاب|

 سشرفو لووةملوقل |وةمف كلذ ىلع سدقد نه نيب وكااىفو نب ر دان[ اسنيده نأف نو ورم |

 ب ردوبأ لاق دتولا لي ذه مالكىف ةطملاو ادرطماساءق دووة ها

 1 ابارغو كمدقك ول الث مءادرحم .٠ ةطمحو ”بسنيب الع لدتا ' 1

 لام طخو للدم + ءأ ريف سدشلا طيخو ىلا نمد: فضل لبح .وهورعوبأ لاقو | ٌْ

 قوَرَق ضاسلاب اططط 0 دحاو شم ىسنأ الملا رعاشلا |

 5 هنأسل عأ عاف وطناةشاهافيخى أ هنأذل شمت طاذ (هانا) ل ارسنإلا

 | ةيلملا هتطعذ لاقي هطعديملعددفو ةههمربعنيعلاو ”ىحولا عبذلا ١ طظعذلا' (سدألا

 سم ل لس ع ل ناس ل يجسساص يم صمم مص مع

 وعما
 هج امم صو يحمس ا م

 ل عاب لك



 | ناك ىف ىنشلئانةمونم عمت ف الكل مايأ نوعجضت:اوناكمهمال مهراعشأ يف كل ذرثكاسناو |||

 (طاخ) , (ءاطاابان) ا 1

 || رفلاطورحااماذافرمملا < :هةبرضءاموكللزابلا نمأتال ١ "هلعان ئشعأ لاه
 | هلا بنت مه طخوهو ةءاملاءعضوماض وأ طلناو طوطملا داو طال .( ططخ ])
 | هعيصأب طن أوهورجازلا طخاملتاو هب مْوَةَفدنهلا دالب نم لمت اهمال ةمطفتا حامرا
 [رقيلا"امللا عفب طوطختاو طوطخ ه..ذ ططخمءاسكو بدك ىأ مةلاباط ورز ول مرلاىف

 |[ هسفنلل-راااهطتذع ضرالا كلا, ةطاتاو هفالطأ ف ارطأب ضرالاطذع ىذا ىثحولا
 [ةرصبلاو ةفوكلا ططخ هثمواراداهشنلاهز ام ادق هنأ لعمل طاناب ةمالعا-ملع لءدن أو دو
 [طوططناهلء ىو: دوءطاطخغلاو هبا دوءرسكلاب طخ او هراذع تن ىأ مالغلا طدخاو
 ظ 00 ارش طبات لاق ةضَدلاو مالا سذلاب طلخا

 ْ ردج أر ط ابل قلاو مداَمإو « ة'موراساامإاًةطخامه

 ْ ةحاح هسفن ىفو ءاس ىأةطخ هسأر يفوءاس لاء اق اةذسانونلا فذك نات ام_هةدارأ

 أرصتخيو ةطقلا لصفي نأ هذ_هنبامالدأ لق ثيدحيفو ةمطخ لوق:ةماعلاو اهماع مزعدق
 | هل_كفب هنكلاو هبامعدال هلاهل ىدتبيال لكم : مسالم هأ هيلزئاذا هنا ىأ ةزخعاءارو نم
 | ةطخذخ ىأ ةطخذش مهاوةو دمعب دهة+ىأ ة ثان ةطخم هاوقو هنمح رذو همزبب ىتح
 رفع مءاةطش ىمصالال اه ةطخاهريش ىزعمهللا مق مهلوقو ف هللا ءانعمو فاصتنالا
 | ىأه رابغ طخام مهلوقو طقنلا نم ةسطةنلاك طا نم سساامضدأ ةطلناو ءوسزغع تناكو
 | ةدسعوب أد ثنأو طئاطملا غمباونيةروام م نيضر أن يب رطق مل ىَت ا ضرالا ةط.طحلاو هةشام
 | لحد نع لئسنيح هنعهللا ىذر سا عنب !لوقهنمو اطئاطألا ى امد ص الق ىلع

 | ًاطش اضيأ ىوريو امثالثاهسفن تقاطال ا اهأون هلق ط خانثالث هَتقلطذ اه دهب هنأ سها ىعأ لعج
 | هطااخو اطاتخاف اظل مرعب ءوشلا تطاخ (طاخ ) رطملااهاطخأ ىأزمولااهأ ون هللا

 |مهاوتو هيفدافالا مالا ىف ط_ءلضلاو هلةعد_فىأ نالف طلح اواطالخو ةطلاخم
 | مدانملاميدنلاك املاتلا طءلخلاو م_هرعأ ىهيلع طلتش اىأ ىهيعسلا ل امم ىطءاطلا ىف اوعقو

 أدقو اومرسنافزيلا اود بأ طمللنانا لاهو عجو د اوزهو سااجملا سليلاو
 0 ْ ىرحلا"هلءو لاه طاشو» اطل ىلع عمت

 طاطلاةريف!نيبقرةةاررح ه مهل ثدينج لهم رجرو اش لاس

 ًاطالخالثيدهلاامأو كلذ رهءاس مناطو أ ىلا اوعجرو اوقرتفا!ذاف ةفلأ مهند عقتف داو
 ١ ةقدصلا ةمسشخ عف# نب قّرفيالو ف رةةمنيب عمال هوة كسره لاقيف طاروالو

 !طال_ىلئاد_دجلاةفءاطلا ىل_ءنتزوجرأ اهقرالا د. وحامملاعزانت ةدسبع ونأ لاق
 ْ كزيعش سفن وح رأط اال ىأىأ نباابكا3 نم عس وأ اسفل حاملا لاو ءائعشلا انأان
 [برطاا طالخأ دع اوانشي أ اماللاو ةرمثها ارمس كح لاب ةطامللإو :هكرشلاا مضلاب ةطاملن از
 الاخ لجرو موقثاو جي وه لازرالف جوع ىلع هدوء تسركذلا مهلا اضيأ طاخللاو
 ً(ظاضتساو قاف قئاروه لاق. اك لد نم طلخنالذ .لاسةيرومإلا طلابخم مياارسكسح
 | نينو تق فاعلا نم طدلخلاو: ءاللا ىف هبيضق ل عجا ذا هبجاص هطلخأو .اعق يأ ريسعبأا
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 ا :

 هدا ظ طرت مالنا لق
 سس سم ١

 طئانخلا (طو 2 هقرو ض١ لوةلرانأ ق أ مشو ثم را طدحو طناجوهفَو ردا يدالا| :
 مركو هذاطئاح فوح ىباطن وق همرك طوح واهلي قامراسٌكنالءانو اولا تراصناظيلا دساوأ]

 ماعلا دضت ةريسظح هط اوكاورودأ ىأ الا كاذ لوح زن لان مسه اول يسيل طوخ ١

 1 "لكى أ ةط امحبو ةطدحو اط و هطو ةطاح دقوواولا نمامدو ةطادملاريسكتلابةطرخلاو |[
 اهعمض ىأهنشاع طور اهل او فاطعتو ناك ىأ كايلع ل ةئالو كل ةطبح نال عمو ءاعرو | ظ

 ا 0 اطاعآو ةةئلاذخأ ىأ هسفنال-رلا طاتحاو | :

 هب تةدح أ ىأ هب تطاحاونالغب | 1

 دي 5000 مخاط هدب ضرالاربه. |١ طمع (طبخ اللا سسسن) ظ

 <بفن جرطاذ!لخر 1م ان قوس ال تدماذا ط.ذت فعض اهرمص»ىف ىتلا هقاذلا ىف عى |

 رهشلا تطبخو اطرانلتا عاصشلا لمالانن تشق رعاش ثلالاق ماذيل ناك ثمح | ١

 ررجو ةطباخن نم عّم_هلاو ؤزحارالاو اهقرو طقسدل اصءلاناهتب رمضاذ ا اطيخ د

 رعاش ثالاق ةرنآربغ نم كفر عم بابل ءاجا ذا نالف قط ءتخاو | :

 اهعيضراههي ل عمضرتاذو « انك اًمودع نم قلي ل طمدختو . هر يم مف 1 ْ

 ةد.عنب همةلع لاق مك ةفرعمزيغ نم هنلع تمعثأ اذا برلا تطبخو | 1

 بول دادي نمسا شاغل 3 ةنعشل تطاشادق قبلك قو ان 1

 مضلاب طارشلاو رهسانلا”ىأىأ وهىل.ا طباخ ىأىردأاممهاوقو ة.ةلعىحأ مسا نمأش | 1 ْ
 ندم ف ةسعرتكلاب طال ودق أ ىأناطتسشلاهطمخت هنم لوك ]وهده ا سدلو نإ روةحلاك |

 دي زو: أ لاهو نللان- لقا ك1 ةلمتهخاو اعين زيه ظبش هك لاو ةت انضر ءاولد ءوطأأ
 ءانالاورتد_غلاو ضولاو *[ةسلا نم فصنلا ىلا ثاثا نيباموهو ضرلاءانما نم ظنا | َ

 تاكاضرأ لاقت العف هل فرعي لو امهوضودع را ل ةموهوءام نمةطبخ هب رقلا فو لاق | 1 :

 عهلباو س اناا تودنل اع نم ةعطتلااضيأ ةطبلتاو هنمردص د هي ىأل للا نم ةطبخدعب كلذ | ْ

 نآوهز ننخ قوولااهانرخو هيزشف عزت رخ أوال رت دوما تنوتن طبخ | 1

 اضيأءاودلا هطرخو دامقلا طرخ هنود لئلا فو هلةسأ ىلا هملع لدي رم مث العأ ىلع ضيقت 2:

 ادةعتمنيللا رض عرضلا ثيديءادكي رحتلاب طرخاو اطز رف هطت 2 كيذكو ءاشمأ ىأ |

 طا ارش ىهنا ناةداع كل نا تحسس داف طرخت ىوذ ةقانلا تطزخأ دق لاب زانؤالا عطقك, |

 رعاشلال اق :ةنسلك ىفاهدلح مست نأ اهتداعن «ىتلاةبحلااضيأ طارح اوأ]]

 ايران راكب أ مس هن اك * "لفرص سوب اهنوبأ اسك ىلا /

 ءريس ىف رغلا طرخناو حاجا ىأ طارالا نم كنلا تن ربعئابلال اوي طوخ نم رو أ

 ئدلا لولا أ دنا اذا نال اتماةطرخغاو لا راف مي ىرب ربلك  .حاهلا لاه :مل ألا

 ا هتلؤط ىأ طرت ديدملا تطزعو ولا نمبرمد طد رخال جري« ةلاضع طرخغغاو | ٌْ

 هقفمس طرتخاو ضرءريغ نهلوط اف ىأ حولا طورذتو ةنعللا طور لجرو ةوهمااك |

 وعل راثاتامزخأ د قوامه ام ىلع رمز ءرغو مدأ ن هءاغورذطت ! نكئاولسىأ |

 : الفلان هءاعاطور#“ دو ديما ىأاطاو رخ اريسسلا مدمن طق رخافإ
 دم“ -- دعم دمع ب يم مس موصامما بخ ع جس ي تجيروس مو حرس مح صم + تس سس لم دمر مسا يصمم مام سما



 0 : (ءاطلا بانا ظ اد
 مع يريشُُْسْس م

 0ي 0 ةسسصسسس يب

 (تلقوءايفلالا نيتلد اد رنل تن وجت نارا انا, أمت ردح نأ تمطنمح ١ دقو

 -- ا

 1 ىئابثلا ىف تاقوةروكمءاطلاو ابيل ديدن طمم- تلق لوالا ف تضع نأف ضوءنغ

 لن ىأ طحو سوقلاو حيرمسااو لرلا طح ( طلح فرغءى لولا كا ذكو طمنس

 رعاشلال اه هنا وشم ةدود# ىأ نما! ةطواط#

 دالوأ, لهم )فداوزلاار *« ةنكمب نسما ةطوطحءاضم
 خامشلالاع همامز فدك !اطاطخ ريسلا قريعيلا طحو

 نونةديداه طاطح كيلا 5 تطح تالعلا ىلع تب رض ناو

 ةقاسناا تطغ اورعوب أنام دوسالاوخ ارفعي نب طن اطح وريغص ىأ مضلاب طئاط- لجرو

 ىتمكالادشنأو قوحلالوح ترك ر ويل انهنش فلاي ماططاو تع :رسأ ىأاهريسف |

 : ىلدهلالوةهنمو هح ولا ىف تناك اع رو طل ا ل

 1 سلا ن ردك » فاص م٠ توارجدق هحوو ٍ

 مغ نوك-:ىنلا ةديدحاودلاةي و هب مشلول اك ذأ ارم كلا اطخلاو نيلل ادن زاضرأ طاطخلاو 0
 رعاشلا لاك ميدالا بنو ثفنب ني زارللا |

 . لع نم دال هب ىمتاع عاذص هَ ةيدراح ىدب فاطم 171 :

 أحمر ااا لاك جاردلاركة ناط ةمملسا ( امةدج )) نالعفوهو * اه ارمس كيناطس نب نار عو

 .ىملا ناطة مهلا ن واكف ءص> «٠ امنولوةاريسلاءاردكذوها!نم 0

 ب

 1 ىلي- ريغصت ف فن اك اهل قام مفمف تب أل تدبلفئاالا نالانودمءاطا ارمس كب طدسجا

 1 نان دايز هيف الك كلذكو ادع تاو الا تفذحو نوذلا تمشي كل اديرح و

 1 تنثناو نيعضوملاف ف يقام :ةعاشب تن او تت اه_ عب فدع اق ناحل الل

 أ اذكواذكةطرطللاو ائيثنْعلا نم نالف قطهسا لوقو هريغرعسلا طق او لزنملا طشاو
 اا هولاعوا ليئاربسا وئب اهب س1 ةلك هل اقيو اند اوان طمس ى اة ىلاعت لوقو نجلا نم

 3 , راحو ةبعب ريسلاةبصلا طوط1+اورودملا طوط+لاوهر دس ىأ هط-وم_هرازوأ ١تامذط

 ا
 ا
 ا

0 

 ا

1 

 ا

 َ  طاطح ىذنولل اًرهفكع 5 طاطسغلا ماع لع شع *# طاطغلاب» ءارذعىلا ماه أ

1 
١ 

 الخال لقادةالعب شع مك لوريضاو بعل الخلا (دلح ) |

 ٠١ رجأ نال يمكالادشنأو دهتجا اذانبملا ىف لجرلا طلح أوطارذالالوقااأو-أو
 "اة ١ ايماهتوا ضمانا ىوس 3 اهرَدن تاماس د اك.هراكو ئ

 ء شه ايناكم مي راالاده طلحاو © ةناطاب 0 قلأف

 | سيب ماا (ج) رهدا' ثابسلاو ادي ناعم الفاموااح هذه تناك اذا لوي هلة هتاطا | ظ

 |, نارا لاف بلح سنو ئطغ ب:ذلوقتاك طابج ناطرش لاقي تابملا هفلأت ىنافالا |
 َ 8 طال ناط .ث لك « فلح!نيح فلك درت < ف رعد ةيحتأرملا هيشدقو ا

 ًادنودخوة:ف ةوهاض أٌةطاسملاو هيلق بج ىأ هلق ةطاو تدص أم-واوقو ٌةِطام ةداولا
 ُ طانح هعئابو انج عيب اوزيل ةلنملا (طن ل ءريغو دعو أ . اكس هّتاس ىف لج رلا اهدمع|

 حو طا طل اة فرح ةطاناساو ٠ :اطشص تملا طندو ل حر لا هن طن دقو سود“ طوتلماو ١
 1 ممول ال موسم ممم يو ا جمل مم اوم نب را و احل مسمي ص ٠ سس هاج سس هج امسسس ا سس سس م

 الادم 



 ه4 (طم>) (ءاهلا لسف) د
 . لالا ندا اة تا اكل رطل اكل ل نا اطل تشم طل نالت اكتفت 1573 ناااكطططسستطتطاتاطسلا طالاتا ةةاز ةتسست» .

 اهلطنمن اوه لا ةيوىداولا ةرس طوشعملاو طثعبل ا( طثود الدمدأ لثم مودل ىف طعدأ. |

 ىأاوطلامّيو فررمسلاب ةيراضملا ةطلابملا الب ) اهت .ينباوه لاقي اكءىشلانلاهلل

 ىأاضيأهلءاق مسيرلام ىلع طلب ءوهذ طلبأو طايمو وذ ل_جرلا طلبأ فاس حصا او ذات
 طابو مريب يح لاؤ_لظ!ىفك لع ملأ اذانال_ةىطلبأاو هةمديزوبأو هلامسهذورقتفا|]]
 .اهري_غورادلا ف ةشورفملا ةراهطا فلاب طالملاو للدم ىثملا فاسع اا ذااطرلظن لجرلا |

 مطنالا طالب ىزاتكوار م سفن ىس كل ىتاةماذه زجارلا لاق

 ةطابءامرد نبورع ىلع تازن سدا او سعال اوقى مذاابةلمايو .فوره» طوادلاو |

 نم برضةطبلا 2 طم ( ةأهل ةطاب ورعوب أ لاهو اهتسعب ة مه ىه ىىنمصالا لاق |
 1 دشذب د( ١ )ا ةمسب ,رافلابو ب درهم ودوءاموز رأماعطلا |

 زرالا طبلااهلكأنم ه٠ زرالاا امد تأقف# 0
 لجرلل رضي ءامبت 3مةطاث لثملافو ظأت علا مةأهلاةطأثا' (طأث )إ (لا صال

 (طبث )ل ةبوطرو داس تدا دز املا بباصأ اذاةطأتا!ّنالهةدتو هقومد: شدأ]
 | لدم طرغلا 106 رث 7 هقرافت دك,ملاذاضرملا هظيثأو ' ةنع لغم اطستت سعال نع هطمش
 هرك ذ سب رسةسراءلانودو ةفدس اسال لمعت _دئئاضيأ طرثلاو ةغئاوأ ةغل ثلا
 ةدئزةزمولاو فرعضاا محال ل- رلارمسكلابةقطرغلاو ثوغلاونأ هفرعن لو لمممنب رثضنلا |
 اططنلا نيد عم هركىأ طث3آل_ٍجر 4 ططث ل ةدئاز يلا لعلو بطرلا نيطلا ماضلاب ةطمركلاو |

 رعاشلالاه نيبجاحلاةاثةأسعاو طاطنموقو عقلا طر لج راضيأ لاقي و طئموقنهأ]]
 ميزمطتاد ةكحسه ركرع ه ىهسالو ىاوفنمامو

 مدل ىأمظ قالا ةفّرش « نيمح الا ةطث قل'الد(؟)

 هاما كل ذكو نتنأ ىأ معلا طعث كلوقرد همي رصملاب ( طمثلا اللوز ومىأةفرحم هلوق

 طعو ءركنيب هنم ثب ريش. طلخو نشا ىلع لنمو زجارلا لاه

 حرجا ط_حاضبأ لاّق.و ناك اكدوعب الف ةسكرلااميهذديْنأ طاسح الاوردعوب ألام[
 كلذ: نيفانل ب حراكشف ةمشاملا لك أةنأاضبأ طبحلاو سكتو برع ىأ كير تاب اطبخ

ٍ 
| 
 ا

 ءالؤه هداوو كلذ لمثم هياض ًافرغسىف ناك هنال طرمللا مي نب ورع نب ثراخلا ىهم هئموتليوأ

 / قرذلا ل كتسص أ نعاهتامب رغم. ن اود تيكا نيا لاقو ابهقاما_تعح رئمالو ايتو |
 ١ اطيح لقيام عس رلاثت شر امناثي دحلا فو رسكلانةاثلاتطم- لاق: قوقداودو

 ز٠هيالوزمهي نيطمل اريصقلا ىطانطلاو ىطبح مهيل!ةمفلاو ميت ب نم تااطبحلانوهس:نيذلا |
 ططبخحمو ةاطايحو اطنمخو ني ونسلاب ىطبح للبر لاش: . لجرف ب قاما فل الاونونلاو |

 «فر7 3

 6“ قلأهلوو 1
 7 هاشم (؟)



 (اطا) ْ (ءالطلابانإ "ن2
 د 3

 17 ا ءرغذ 7 ,لثماجي ىلإ لجلك كلذكو هريغتالو همك“ نأ ب خلوذ راكي انج لماغلا عم

 || لوغتد 1س طب أوو ذوا رش اطبأت او ذ ىفءاج تلق عم تو أ قكنأ تدر نافامخ ىد رذو

 .[|| ههخرئالوةريغصتزوعالو ردصاا ىلا بسن: ىطن أهملا ةمسنلاو كلذ :وقو مهاكوامهالك

 ! ىطانأ 71 دمراص ض أ او «٠ هنعدرد_طو ةمحن بن رش ىلذهلال ]وقو

 أراني وقنا وردد لارج مرد ىطرالا (ظ21) ىطنات دش ىأ

 أ 4 ٌرحارلا لاق 0 كاذب غد داذا

 اناذهو" ىلط م ميدأ لاي هلال لعفأ هن ارخ "ودق .ع.طضاف فقحةاطراىلا لام

 | قاطالا هتلعج ن اواعيمج ةركنلاوةف رهملا ىف هس :ون الصأ هفلأ تلعس ناف لتعاا ىف ع

 ض ا ظ مأشلا,ض ص دقو ىبارعال اه ةفرعاا نودةركنلا ىف هون
 / ضم نبات ىطراالوءالأ «. انهه كلامءاكملا اهيأالأ

 : 04 ضذ سم تن أو عيصنال ماشلا رق« تدمساو ”ىك اكملا ضر أ ىلا دعصأق

 رقاعلا لاح حرلا نم طيرالاو ىطرالا لك أرناك اذا"ىوطرأو ظورأءريمب ديزوأ ىس-وأ||

 ( طمقسالو مزج ى ذب سدل »* طب والا نمنيجرئاذام زجارلا لاه

 اهلا لقث نم لبالاو لحرل تروص طيطالا ( العا لل ىطرالا تجر ضرالا تامرأأو

 || لاك عدلا نينسو ىوذنا نمفوملا ت وص لاذ حو لبالا تط”أام كت 1ال لاقي

 2 ايف كسافدو فو رعمطقالا (لقأ ئ تطور دس تفر رعدت زحارلا

 . رءاشلالاه اهليقام ىلا فاسقل ا دكرح ىلة انو

 نيبو طقإ راك « ىضغلاو لقبلا تيفي ىعلديور
 أ طوتأموهن طقالابوإ_عاطق أ هطقأي كايا ايقأو تاعتؤا اودو طقالاَت دما ىأت طن و

 ! انتونلملاو , طوفألاحرذتوأ « انوعوأ زوهتلا قنذغو ىمسالادشنأو

 براق قيضملا طقأملا للهلنا لاك فاقل اركي برحلا عضومزومهم طقأملاو

 '[ تم لزا ذا لجرا طقرب لاشيو براق ةءوطخ ةطفرالا (طقرب ) (ءاسبلا سن )

 اظ_بيناو ةعسسلا ةطسلاوهلوءقرذعلا طواضيأ داضاابو هريشنءئثلا طم ب( طس 7

 | اطسسنو ط_سناقنالف نم تط د لاةن ماشتسالا رب طاسالاو صضرالا ىلع ئذلا

 أ ةعساولا ضرالا فلان طاسنلاو طاح اماظادلاواضرءوال !اوطاج فراس ىأدالمإا ىف

 ا ْ رعاشلالاق طاسنو طم-ذناكم لاق

 امسسامه 

 هسة ساس ذآ ا

 : نمار ءتاعانلا ىديالطاب 3 قلاخ نأ نم جاخللا دي نودو

 | قشرقلاغب تنكسلا بانا ضورعلا نم سفح طءسباو عابلاو مسحلا طمسن نالقو:
 ش || ةطسان ةيقءانرمسو اعس اوك اذا كطس .سشارفادهو اقمض ناك اذاكلذو نطلع الاشارذ

 ما عج اواهنم عنعالاعّذلو عم ىذت ةقاذ !!ءالارم كس طسدلاو ةد.عتلا ىهولا

 أنا طم ديو اهدلو عم تك روقان تاب دلو 7 اأو راو ور لقنم طاسأو

 [أطمطبلاو اهتققش ةخرقلا تطب ناط_ههاديلي هللا د.ءةءارقىفو َةَدلَظم ١

 |ةترنأتلااهل |تدملو ةطب دنا 1 ربط ن م طبلا م لعف همم لاس الوبذكلاو بلا"

 اماو



 6 (طبا) (فاالالصم)
 مما ااا“*«*ا

 أ لاش. ةدحاوت ٌرءوضو هطئاغ حرخأ ىأ ضرو ا واذ رون ل_رلا ض رو «((ض دى
 ك0 ل ااا ليس اختل مح يمصو .٠ م جددمس مجم معلا مصمم د ماما يسم

 ص ىرهز الالام د 1( ا اهردةدد ودرع تقر دقت داعم ضربلا لع هج سه تن :احهاذا )١( ةجاسدلاثض رو ظ

 ل تاوسلاو م. ٠ ةيورلاه زافوأ لدم ”لل ع ىلع ىأ ضافوأ ىلع هّدمقل لاقي (( ضفو زتاببنك | |

 دمها هلي مل زجارلا لاق عرسأ ىأضفوتساو ضفوأو هللا ضفولاو .. ضافوأ ىلعةلاانب ىشمت |
 ْ نوذفوي ب صن ىلام_منأك ىلاعت هلوق هنمو ىولت ىأ ايضفو تادؤودس سم ىربلا ىوعت

 زحارلا لاق هع :ريسسم ىأ ضاق م ةقانو ل عسا وهدرطا ذاهضفوةسااضنأ لاق وأأ|

 اًضاضالا بلطت تاظءاحرح ل اضاقنم ةباسن منال

 ْ سانلا نم قرفلا ضافوالاو ضوأغذ ولا عملباو بخ اس يذ سيل مدأ نم نمعهاكىث ةضفولاو
 | ةدورما 010 جالب ةفصلا باح 0 تلا م ماا ْ

1 

 يا رساويافت ١
 : 9 ”ىبس ىف نيدملا علك .  هضصوكي رأاربىرتحاصأ ا

 | لاطتساناف وفلناوهف غلا ىحا اون ىف ضرت_ءاو عملاذا ام أفاضامي ا قربلا ضم و كاذكو أ

 ةأرملا تضموأ لاعبو ةَقشعلاوهذالا_عّشو ام. ضرتمد ن أر عغ نه ميغلا قدوءاعسلا طسوف ٠

 ْ ْ رظنلا تق تقراساذا

 مسا دمر دوت عفط د 11 يدا 4 (ءاملا لسمخالا 1

 اينروبفاطاضتهاامناكو .٠ جبامملا لاه هرسسكىأ اشي أ هضتهاو ضهتنو ضو مو
 ءاشولاو لوعفلاقانعا ضي ض اذه لافو هلا هتدزعسا اذانالسفا ىشنتضختهاو |||
 ١ داود ىلالدشنأو باعث -ءارصعلا لثمءالعذ وهو سانثلا نم ةعامجلا ْآ

 | ىئاشيفهض.جرلللا ضاع( ضبهإ) راطارهلئاقب سلفه اًتطءاضهلا ًاطتدملا |
 ةيور لاق لفازنمو عاتي او يف طل[ ةفغانلا او ضءهمو عفرو, 1 اد عد هرمسك

 لاش ضدهو عذ عجو ىلع مهو لاو هول ةحانال ككدقلا ضمك ىورأ نم لاه 1

 اه اال بو زاد لج رابلاقيو كض مم فل دراذائثلا نضاهأ ٍ

 ( 619: م تجف ا 24+ ( ءاطلا بس! ) 00 ]

 1 طاب 0 ذيحانملا تقام طدالا ' طبأ )ا ( فالف )ل ا :

 هطبإ تت دل ءحىأ ؛ يذلا طبأتو هطدإ تقرب تح طوسااعفر ةهتار ءالا ضل نءءارفلا

 ا
 ١

 ْن اكو رمسيالا هسقتاع ىلع هةليم قع ادي تدتمءادر لدين أوهو عابطخالا طدامااو

 اذان الذ طب [ّسساو همظءم عطقنم لمرلان م .طنالاو اطرأتلا هدر هنع هللا ىضر ةريرهونأ

 تنان' تاكو اطر أَم هلاسومان رش رحار الافق اولفسأعسوو اهسأر قيض رفرف ,

 طدأت ىنءاج لوةتف.بسااهقراشيالناك هنأ اوعز م-منالا رش طبأت هس ى مهفل ارباح نبا

 ْ د لعفلا,ترعءامئاو مس .اىلا لعق نم ل2 ل كنال اضل ىلع هع دتا رش طب أس تر هو!” رع .



 (ىض>و) ' (داطلا بأت) 64 5؟)

 200000101 ا ا 1222 2 لسى[ 1252252522217 م

 دص سع لك ٠ نيالا للا امد يدعو 03 اهله لك برغاهتع ضفنتو

 اراه تءاكئاذاو ضفخ افالدلت ماكنت اذا لاقيو ةضدفنلا اودعب ىأ موقلا ضةذتساو

 0 اس او فااومش نيرا نا

 ةمضٍى نم صلوهو ظاطشلاه :لبالاّن اس تاوصأ |
 . هرقرقلا دعي ض (ةءالا اهتلع *» هرهشرغ ن مزروع بر ١

 ظ تاكو يلا 0 ا ل 0

 | د ْ مافات زييطللاو ول اعف آىذلاىلاهةهلوقه-:موت توسلاهسأ أو لدم أ كأ ظ
 1005 صض.قناه دة لما - ضِس ٌنهف ىنادصا بيش زحارلا لاه لاسرلاو |

 ا أاذكا سل 2 اةباو ضوتافانآ هتضأو ماه ىأايض ومنو اضم ضني .ضون( ضن !

 | قيرف لك ضوناذ برها ف موقلا ضهانتو هتمواهن ىأ هتشدانو هل ضو لان هنرمأ اذا |

 |دددنلاضهنتة رو هريك ف صرحا رلا لاق ىوتسااذا تننلا ضونو هبح اصلا |

 ١ | ناريطال ض منو هاح انج رو ىذلاريئاطا حرف ضهانلاوريطما همح انج طيبا ذارئاطلا ضينو 1
 (سيقتلاو يما )رع ءاشلا لاق ]ا
 هرج ىلع هاهمأ مث 5 ةدذهان سر نمهشار ظ

 ا | 1نوبضغي ىذلا هسأ :: لحرلا ةضهانو اهالعأ نيج سرملا اسض ىلب ىذلا معللا ضهاتلاو |

 | عهباو فنكلاو بكسل نيام ضبا نمرطوتل اومن نوموخ نيالا هو ةشهان نالفلامو |
 ٠ (ناممه)زحارلا لاق سلفأو سلف لثمض منأ ظ ظ

 ش هضممأب ارثأ فائلاق بأ ٠ هضء"ىلاسلك اوبرقو ا

 (رخاتاضيأودالبلا ف بهذ را ا م ظ

 0 هبذمىورأو ضيوانالاىورأ ٠ دسللوقوئمو ةعفترم عضاومأ]]
1 

 , ضارفالاوبال صال, زبذاج خارال وقدم 0 ةهسوألا

 ارول سد م4 نوعاطالا ظ

 ب 31 ضرع نيران الا ضطوةراو



 ةهئءآل (ض:) (نوالالصف)

 احا ذىاضن اضن ئافو ةضيضتتاذ ىوءاملاليالاتك ردتل لاترى لس رسل

 ا نا نجح ارلا لاك ت١

 : هو: ]| ضانضنلا نعءةمرلا اذ تاأس رع نب ىسيع لاف ةضانضنو ضانضن ةمعلأ لابةي و اهناسل هيدا

 |[ حارلا لاق هيلا مسي زاجل ايرعش ملا ضعنلا ( عن إل هيف امان رح نأ ىندزب لذ

 ىأاضوغنواضغت ضغليو ضغترهسأر ضف( ضغن ) ١( زاضعنا!نيضتةي ىاوللا نم :

 : | كمءاانو ضخ: بف ىلاعت ةوقهنموئثلان ”بعجا اكح هكر ىأهسأر ضغنأو دَرَع

 هاك ىتعتب الو ىتعشك ”ؤعىأ هنسسأر تالف ضغن اشي لاشيو ساس
 كاع نلا ب 8 هاي | لكو شفضال

 ا

ِْ 
| 
| 

ْ 
| 

 جادملالاه اناذغنواضغن عالغلا ةينئرربعبا!لحر ضغن لاقي ضغن فامترا ىفدكرح

 لاعمنمل>رلاناضغنو. « لامة يرو ىربلا بد :
 ضةنلاحو امدتسىالاضغن كصأ .جامعلا لاك هسأر لوح ملط ضغن ءااو

 ضغنلا لا هل اقوذدسع « -"ضهنت :مناةار ةااىءامال زارا لاق

 | يتيالو سد خمبا يان ع فيج انااا نيتي

 | هضفن ار هشلاو بوما اثضفأ ض ص اؤن ضراع ىف ىرَت قرب (ةبود) رحارلا لاه

 | ىرولا نم طقاستام كب سا رجا وافل .هلل د كش هتضفنو ضفتنما هتك "رح اذااضف:

 هس ب ها
 0 || لبالا تظغنو داولا ةريثك ضوغن ىهفاهشرك ةأرا تضفنو ف سنا ضفئملاو ضفنلانعأ
 ا 0 1 ظ ةمرلاوذ لاف توت تضقت ا داضبأ

 سمال نيج اّمنلا ف بةسل اهل 5 دع لو ناكل اهيتأفك الك 3 1

 7 نر ىر | ىهحاهستضغنو ضفان ىجهتذسخ أ لاسقي ةدعرلا تاذ ىح ا نم ضفانلاو ناضفنت كوري را
 “ير ا 7 بدم :رطاااضنأةضقغنلاو ضفاشا اةدعرىهو ءاضفنلا ملاك ضنتلاو ضوفام وهذ

 قا ومو ناي انيااوشتتاو بيلا هتكلعبلاو :ودلا ضفنأو ةسعطقلا ئطختو ضرالا نمةعطقلا
 ةراتتاو ليس نمل أو ناكو تاملا راقي ضافذلا مهلوقهمءو مضلابضافنلا مسالا و مهداز ىنفاذااولمرأ لم

 كات ىنمرر .٠ .|| ضافنلاو عيبلاراطقاراطق ل بالا تبل بدملا ايجاذا كأ بدحلاوهلوقيو هدفي باع
 ا و [ضاف:قءاضني راج ٠ ئجارلا لاه ضافن هملعام لاين ادصل ارز أ نمرازارسكلاب

 ىفور 1 هنن بير 0 رظنمل ضرالا ىفنونعبي ةعامملاكي رتل ةضفنلاو
 2 000 هي 1 : 1 دعس اهانأ ف رتةيمودلاىلنس تلاه عك

 ىرر مهلا دعس | عبتلا "لاما اذا ةاطَقل ادرو 5 ةضمف:و ةره_موح أ ء1ادرب
 هل .اكي ١

 ا 0 ٍ : . 2 فعلا #2 رواش ا صب بد ودون لاه شئئاغنل عج اوراهنلا فصن لطاارصقاذا ىنعت
 7 ومى ف 0 احيرسلا بق شئ افنلا قلق .« لاجرلاءاني ماعننب

 نذىل اره ااسهنإ هريس فتى لاق هنأ الاءاسفلابو رعو أ اضيأ» اوراذكهو مصالي 6
 || اضن ناكددلا تضف: دقوري_ءااهدهج ىلا ىحو ضقن عسب فااقلايوريغداورو لبالا|

 .ةرقبلا فصيرُز لاق هام ترانا اهنيل و قجضتم ا

 ا يلا وس يسم
 ل اب يات ص عما حمس مسجلا

 حادص 6
 6ع



 : ؛ نيرا ضال ب برت لا تارت ض وتلا ضرلا (ضرح)

 ْ هضم فهسلع تقادااضب رغطتص ىمو ماقتل لج نضعارمملاو ةعافلا ف مى عقراد

 ٍ أ ةطإرص سهثو هب سياو ضرملا سفن نم كرينأ ضزالاو هيف عبمضتلا مالا ف ضيرقلاو

 انا ئأرلاىةباصالا براق ىأ لجرلا ص ىم ا وروتفا هيف ةضي ص نيعو ة. .فاصن تماذا

 اءاصأوأ ضم نظام اذا 5 مح ب: شا!ءلاذت<نكلاو رغاشلا

 ا يربو حرلبا شيع ا«( ةيضادبتر لدول اذااضاشمإ جرا يسم نو (

 / | يه ودم لوشي ىذنمن من اكسسضو لاه حردلا ىنضءأ دقلاقي تاع لاهو ىيدصالا
 نشل تشم دقو ةببسملا عجو ضضملاو اح ىأض *لول؟ هلكو اهقز نع ىأ نيعلا ضع لهكلاو
 : | لاقيومسفلا ف ءاملاكير هت ةشيطا ا ةنضامو اشي مو انش طم ناطر كوابل جزأي

 أنسارلا لاك هنزدعف ساعللا ضهضتو هنوضو ىف صم ؟و تءامىأ موني دعت طعذمام

 | ظ اضم نيم ىف ىرككلا اذا «  - اضهنمل هّتوئبحاصو
 زحارلا لاق ال ىعج لمعت #تةلك داضااو يبل ارسسكإ « ضو

 ا رخو »ضم تلا ةفلصو لهتاأس
 ئ |(ضع١) توصءاك--وهو|ءءامل ضءىف نا لاسر ةياجالا ف ةمسعطم كلذ عم ىدو
 | لاه يا يعفاا هدنمتضءتماو اًضعمو اًضعم ضعمأ ىفالا كلذ نم تعم
 أ اضهالادرالول ضعماذا . ةيوززحارلا

 || هلم ول: ىأاناضيئواضمب' واِضْد ضأن قرعلا ضدن ( ضن 0 ( نونلإ 7 سن
 هتلسرأ هم د _جاذارتولا, تضل أوشوةلا تضدأو 'لارح ىأضيئالو ضيح هناممولوق

 ضعد ىف ايس دق ل ءلخلا لاك ضيا ل ف دنا ضيا اوريتونرمغب ضان ل عدلا ْنَرْل

 دسعلاه ذغنلا مسلك زانكملا معلا ةذدفلاو ضف( ضف )ل فدانملا ضراةملارغشلا
 لالهلاك امديدعا ماض م .اهارتناهضاف ىربأ مث

 | 00 لام ىلع ضو ةض.4 ةأرملاو .+زءةكضا ىأ ضو هذ مذلاء ضن دقو
 رثءاأةتضمتاو ميلان“ مسظعلا ىلءام تغو لثم ضخ او همن بهذ ىأ ضو«

 ب ( نيل د رسقلاو نها لاق ّنسا اوفو ه:ةقر ىأ هتضغ دقو ض.ك نانو

 00 ىلداانامدنلا مفدك 3 ىليم د خرلا ةابش ىراسب

 داوةضاضأو هتسقب هريغو ءاسملا ةضاضنو الءلقالملق ل اساضمضن ضءاملا ضأا( ضضخن )ل

 لهأو ةربكلاو ةزدعلا لثم عدجلباو ةذئتااو توا ورك ذملا هيف ىو مهرخ 7 اضيأ لجرلا
 ل واذا اضان هنومسنامناو دسع :ونأ لاك ضاَنلاو ضنلا م-هاوذلا ورع_:اندلا نوعست زا ١
 1 رمسنت ىأ نيد نمكل ٌض'امدخو ةوش هنم ىدس نطن ام لانقي هنالاعاةمن « ادع ءدانمع

 ٠ ليلقلا*املا ضمضنااو ئىثلادع ثلا هنمذش أو هرصتس ىأنالفن نضام شنت وو

 ىدسالا لاه ضئاضن عهباو لل قاازرطما ةض.ظالاورع وبأ لاق ض اضن عدللاو
 اطيل ةذنا قءاشأ عمو ضئاضن هراعق ماع لك ىف

 ٠ ىرثب اهرطاو س ءأ لحم هنا ةضئأالادخالاموغتوخأو

 ظ



 هو اظل (مئالسا)
 صج صحم 6س عسل دحام هدبخ ا 22 هس سس تحس مس يدم مس
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 صا ركلاءاملوملا,ترافأ: انيس نما نم كل دل زرت 3

 ضارعفف ةزامب تامومس © تلين دوامول ني رسدماع هد هرعذأ 5 1

 مشانقضوك اهتدحاو ةدئلعو وأ لاقو

 الاسعثو اذع هتفاتةرثكهتضاضا وقداح ىأض الضال ماد ( ضا 0 رسوب

 صالخالا ىلع ىغتةدلبو رحارلا لاق

 ناكني ىالوهو سلال _(( ضع.( يرسم | ظ
 صان كلوقك ضحموذ ىأ ض حام لجرو كا ذكناك اذاالا اش يللا ىعسنالواضداعوأ || .

 نحارلا لاق انأ تضعمماو ضاحمالا كلذكو نضحن اهتم ل + راتذونالوا|
 ادهملا"ةىتاص تءفكذتف اصضلا ىنامقسو اضصتمأ |
 قئاسكلاذشنأ وتد أ دقن تضخ رم لو هت ولا هتضحماشي لاقي 0

 ض ا ! هم برمؤ مد ءالاولءت « 2 نكمف امأىفا اوغال لق .

 تطورا 2: قاومأ راع الأو ركذلا بسنلا صلاخ ىأ ْض# ىرعو ْ

 نبالا تضخم .(( ضم همبس ىفاض#راص ىأةض وكم مضاان ض# دقو تو ٍتاقلثم ||

 ىذا !نيللاضومملاو ض.خلاو ب ربالا :ضةمملاو تاغل ثالثه ضخعأو هضغأو هضخغأ

 :لّر ىأ ضخماو نيل ضخمتو ضخم نأ فناح ىأ نيلل| ضو هدب ززتأو ضخ دق
 ةيمنن ماوه نيثرحلا د ناس نيورع لاق لما نطب فكر اذ اداولا كاذكو
 هلا توتو

 ماه سانلا اذاغاقيأو ه ىواتال ورع مأانالأ
 ماكرلا عنلا هنا لاطأ « سيقانأتيارلهلد أ

 ماسلا تق اكفامسأب «٠ هريس: ذا ىريسكو
 مانتدإماح لكاو ىفأ ٠ مو. هل نوساملا تضم

 ىلأ هوقو تدقاد_ةوالا داولابتضتاماممالداون تعقل هلوق با: «بوا,تضخمت هوة لع

 ضع رسكتاب ةقانلا تنم دق و ةدالولا عج و ضاىخ لا وىلجلا مانأ مال هتدالو ناحىأ

 | اضيأ ض فلاو ضم عداباو ضخ ام ىهف قلطا اهب رمض ل ماح لكو اعاسم# عمم ثم اضاسخ
 اذال._طفال ل_.ةهنمو. اهظفانماهاد_اوالو ةفاخا داو قونلانملماوملا
 نع لست نال ضان ة؛اىتاالاو .ضاخم نبا ةناشا ىف لخدو لولا لمكسصتسا

 هفيرت ثدرأا ذاف ةر كس: ضا_خم نياو مقلث وأ ت دقلءاوس نما غار هم تقلسأو هنأ
 رعاشلا لاه سنس في رمت هنأ الا ماللاو فاالا هءلع تاخدأ

 لءدفلا ىلءضاخلا نبا لضفك م« ام#ف تاضفالث مان دجو '

 تض# :ار_فاالاه ىواتانئبو نوءاتامو صاخت تانالا عملاق لاقيالو

 ل رثبلاىفابتز ماد اولدلاب

 #0 مس مصل ل سسوس مسمساع

 تبسي

 الدلا يش ىوربو مودال دلا ٌصشاهدب در «٠ امومهامدلقانلنا

 تا ِ مما



 نتالذوالد دو الوط تةددا ١

 ا ع يبت ا

 ٠ دبش 0 0 2000

 اووف معلا ضةيماعطلا ضق «نملاسقي راغصلا ىصحلا ضضقلاو مسييلع تضقناف لوفلا
 | انةسضقااو ىصح كسا رضأ نيب عقوو هداك اذا اضيأ هنم تضضق دقو ضضق ماعط

 ًارسازا لاه .ىصحتاذضرأاضبأ ةضقلاو راغصلا ىمألا اًضيأةضقلاوذي راما ةرذع
 (عاأ قد له تاقدسا مث هج رش نم هضق ف تءقو دق ١ اولدفمدد

 هْضَأا هملع هللا ضقأو نو برتت ىأعصضأ اهبلع ضقأو هعيحضم ل_جرلا ضقأو

 0 ةندشخ ىأءاضق عردو ان_ثْخهدجو ىأ هءضم ساو ىدعت الو ىدعت

 أ اؤاح ىأ مهطضقب معذقا اواحو ة#ندلا عماطملا عشت "اذان الف ضقأ لاسديو دعب قدهسن: 7

 | : حاسمأللا لاو مهعجلأب

 أ ١ اهلامس ع.قيلابىل ضو حست 95 اهيضخةبامطق مياس قشسَأ

 |ةيراحلا ضدقاو م واكىرجت هب ريكو هيرعي نمبرسعل نور دصملا 2 ىلع بو هنموهو
 دسأو ماظءلاريبكح توصةضقذدقلاو اهتمت مذلاءاهضقأ ةؤاؤالا تضضقو او ءرتقأ
 ْ زحارلا لاو هن رفض ةخضةد ضاةضق

 1 «-ضاَةْدَق ل.غىدسأو 2 ضامذأ همن نمتزواع

 || ١ 0 زمستساكة تاس درعلا تن (شقا ضقاضق دسك لدكو

 ةأعإ !بطاخض هور لاق

 التةةداه عاعتفادتن ه اًضهَقلا شرعا نيعانصاارطأ « اضفخىنا:-ارهد ىرئامأ
 زوالا ىفىءادهل الطف مقب عطا مك ىنانع مرهلاة أ رمل اهتيأىرتتالوقد

 | الرعاة دنت نسانسلاوةدئازامو ةازاحماب مزعل رتنمنونل!تاهةسورهسااىلءىنوقو

 جدوهلاانههيرءااوروغءام كوة كح رد_ص!ا'فضو ضوءةملاضء اوعاذص

 تضفتافوفصلاو قالا تضوقتو مدد هريسغ نم هدضق:ءاذبلاتضوق ضو ل

 أإ| اضامقنارادللا ضاقناديز وبأ لاف( ضيق ) (1)  نساخأا لمعلم عم وهو تقرت

 1 اذااضمقت ةضدلا تض.: واضع ضقت , لق طقسئناف طقس نأ ارعسغ نم عد هةىأ

 ةروزاةااولاه ةضاةم ىوذ تضانقنا لق قلق لو تءد_هتنافلاق اَناف ترسكنا

 ىأنتلا تضانقناو ةنكرلاتضانت:ا ىمدالا لاه .تضاةنافانأ اهتضقو هل:
ْ 

 رويو ةراعسانأ لك « ' هناريصلاف نسلا ضمقكق ارف
 | ىأ ةظوانةمل_ترلا تضرافو ىلءالا ضدسلارو ثق نم قافنام ضمةلاو داصلاب ىوربو
 هنمو هلمحانأو هيهءاج ىأ نالفلان الو هن اص واع .لوة:6 ناضق امهو عاتعهتضواع

 ا هبنشأ ىامانأ الذ ض.ةثو'انرق موا انضءقو ىلات هلوذ

 السامع رم ةفانلا لفات لسغلاءامضارك لا( ض 2 ( ع كريشتا

 اهلدح اوالمرلا اذن ضاركلا هال لاهو هتظما اذا اًضركض ركن ةقاذلا تدركدفو
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 ه7 [ضخدن) 00 (فاقلال مثالا

 هسعج اذدمق" ىشا|تذءقو توزن اًذارأ: || ىفةدلللات ض.ةةوزأ_هملا ىأ نع ضيقتو ١

 ضدّلاو ضرتقمو ول تامد !تالفرمألل تنقلب ناذواطعالاملا ضسق: :و4تودزو | ا

 زارا لاقاعب رتماتمكسمزاك اذاةْضاقلا
 ايش هنع رزثملاعفرينأ « امخولا ةطابقلا اذ لتي 0

 اذهلاقي عيرسلا ولا ضدقلاو ماوقلا لسةنعب رسىأ ةةشلا ضسقسرنو |
 زحارلا لاق ضيافداحأاا
 ضغنت لاحرلار الما لمغلا» «٠ ضيةتءادخاو اهارتفيك |

 ءاسنلانمةضينقااو قبالاوف.نعلانيبةضايق ٠ ةيؤرلاف ةضايقو ضايقداسو |
 '؛ قدزرفلالاه :.ئازرتا وبال
 فوسملا لاا لءندقر ه فذ أب نفوطد وسلاتاضينقلااذا ا

 (|نالو“ اح لاحد "طلاس فكانت ةأنوشلا تضرغ نيف ) يبل لا ْ

 تضرقلاي ةصاخ .ره-ثاالوقاضدأ ضرلاو بوثلا ضر: ةرأذلاو هظابر ضرقدقو | ْ
007 

 ١ هع عر ىف مسفم الاضرة:ناكاذاةضءقعارو هضفرو هعدينأ ثيليال مثلا, كس ظ |

 سسقو ضبأف ل سرو نمش تان ينوترطلاىفااورلو كاما ةوفهنسو عارم | ١ ظ

 صرباالانب دمع لوقهنمو ضد رقرعشا اوهتلقاذ اهضرقأر *«عيااإ

 ضورةملاكاذكو هب وح نمريعبلا ءدرباماضي أ ضيرقلاو :ضررشلا نود ضدر كنا لاح 1

 بهذا ةضار ؟هدممو 'ضرقلاب طقسامةضذا ارقلاو اذه ىلعدسع لوةلم < ممضعن و 1 1

 مهثمق.لواوجردموةلا ضرناو نايلي طي رقو ضي راةملاد_حاوض ارش اوأأ|
 الاهم مهفلتت ىأةدسعوب الاه لامثلات اذهب ضرقة:تبز غاذاو ىلا عت هوقودعأ |[

 اذكناكبت رم لله هيحاصال_جرلا لوقيو .انهلامم نع مهك رو مهعطقتو مهزواسجتو |||
 ظ ةمرلا ىذلد_كتناوالءل ملا تاذهتطرق لولا لوةضاذكو|

 ظ
 تضرقتساو فا ك1! اداكح هبف ةغلريسكلاب ضرقلاو هانت لامملان م ه.طتامضرملاو ظ 1

 ضرةلاو س ل راقاو ىطر ةأَض رقلاهنم تءلط كأن الف نم |

 رعاشاا لاه همسشتلا ىلءعوهو ةءاسا نمو نا بح ا نه تفلسام اًضيأ

 , 0 انادامل شان دمواتسوأ «٠ انس هطرتىزك فوسئالك
 ضدرةتلاو هّسزاحىأ هتضرافو اضرق هةضرقوا:_سداضرق هللا اوضرقأو ىلاعنهننا لاهو

 لاق رشلاوريالا ناضراةامهو همذوأ هج دماذا همساص ضرقي نالفلاقي طبرقتلال ثم

 سراوفلا نمنامعآ نعوالاس* * فرشمءزاوخ أن ذضرةد نعظ ىلا

 - ممل همس

 | نيعضوملا نيذه نب نزوح ىأنض 2 ةءنءط ىلا ترظن لود ناعذومسراو هاو فرعشمو

 رثقمالاخأالوناضرامد « اغاو:ئغلاوخأ ىغلاَنا رعاشأا

 ةيراضملاةضراقملاو ارزش ه باص امهتءدحاو لكرطت اذارظُما !ناضراقّ نانرقلاو

 ناط رخسش تام ىلع كسب مع رلان روكيو هنق رن الام هما! تفقد ىااضا اركان الفت طرافدقو |[

 ( ضشق ]) عاجلا لاتق وهو هد ةسر افلاناها لا ة,ة بود ضرةمنياو لاما ىلعةعيضولاو

 لل حاج ١و



 (ض,5) (داخلات ا) ٠ 605 (ش ,
 1 157 تلى[. يي5ظلىلىلى[#“ غ3 5 اريج هج

 ألا قّوفت ىأءودلاض ضفتو ةيهادلا ةضافلا وهلصف ددرتو لدجرلا ةفلن نم ضفن | ام نهد

 ةعاوىأ ةضافضفعردو ضاف_ضخ سعو ضاف_طف بوث لاقي شيعااو عردلاو

 موقو رههالب يوزن حاكسنلا ف ضب وفتلاو هيلا درى أس مالا هيلا ضو( ضوف

 ١) ( ىدوالاءوذالا لاف مهل سئرال نوو اسك أى موف

 اوداسم-هلاهجاذا ةارسالو ه مهلتارسال ىضوف مانلا لصنال كك

 ةضوافملاةكرش ىهو عجبأ هيفاكر تا اذا لاملافناكي رمشا!ضواضتو  رصقبو دعالثم || رعئرر, .* ةاغيلعت بو , [|| ىذوشننو اهيف ءاكرشمه ىأ مهتان ىدوف مهلا مألاعيو ضءب هضعب طاش ىنوف ماعتو هاما د ١
 ) ضف )باضعي مهضعب هيف واف ىأ ارمالا ىف موقلا ضو اغتو ءاراج ىأ ءيمأ ىف هضوافو هلادتةي وزع ىف ع

 [|/ لقتالو سانلا فرمثة:م ىأ ض.ف:سم ثر دسوهو عاش أ ضافتساو ض.ةيربذلا ضاف : 2هللام 0
 لاقي و ضاف:موهفءوضافتسالوةرمهضعب و هدف ض افّدسم ل وق: نأ الا صاف م
 ع ردو هريغواملا ةضافا لأ ىذلا ض.ف:لاو» رصشراكو عسا ىأار صم ىدا ولا ضافتسا

 اشف ض.هرءانملا ضافو نطبلاةم ضخ تناكاذا ةضافمةأ ماو ةعساو ىأةضافم

 هاسماسبف تناك اذا ضورختاذ ضرأو ىداولا ةْدض ىلع لاس ىتحراكىأ ةضوضدفو
 || اًضنق ضف» لجرلا ضافو او رث كس ما.ث01 ضافو هب حام ى أرسل ابهر د _ص ضافو ضمت
 ||| ةغل ىعوالاهءاّرذل او قدس ع ىلأ نعم حور تسرخ يأ هسف:تضاف كاذكو تاماضو.فو
 ْ عمدلا ضفبامناو هن: تضافالو لخرلا ض اف لاّقدال ىمكالا لاهو ءإ_ثمدي زوبأو سم ىف

 هدعومدتضاقأو هىومد ضافأو ضاق ىته ال-هىأ هءاناضافألا.ةءوءاماو
 || لكحواوءندىأ ىمىلاتافرع نمسانلا ضافأو .هغرفأ ىأ هن ىلعءاملا ضافأو
 هُيركرمهنوج عقد ىأرعبلا ضاةأو ه.ةاوءذدناىثردهل ا ىفاوضافأو ةضافاةففد
 الف سنيعرذا قرابالا ىذ نم ةَر#نهموطكدعب نشفأو رعاشا!لوق همموا هس رخاف
 هنتأو اراه فصد بد ودوبالاق اهب برضىأ حاداقلاب ضافأو

 ظ عدسي و حادقلا ىلع ضرفيرسسب .«  ه'اكو تيار نناكف ٠
 رمنو ىعمالا لاهريصم ل ضيفلاو ضعب بائماه شعب بوني را فورحو حادا دب
 سرذو داوج ٍباهو ىأض اف لجروءامملاريثكى 5 ضار متو اضن ضمفلا ىعسن ةرمصملا
 ريثكن مالءلق ءاطعأ ىأ ض.فنءاضنغ هاطعأ مهاوقو كر اريثكىأ ضف
 لاقيو طسلا ف الخ ض,ةلاو هتذخ أ اضيقئثلا تضيق( ضبق ))( فاقلا ليس (

 وهوكي رهان ض علا ف نالف لام لخدو تكلم ىف ىأ كّتضبق فو كدضمق ىف ئشاارامص
 اضو.ةءراصاودلا ضيقناو طاصسالا ف ال_-تضا..ةنالاو سانا! لاومآ نم ضدقام

 هنم افكىأرتوأق ب وسنمةضبق ءاطعأ لاق, 'ئثنم هيلع تضيقام مضلامةذيقلاو

 ||| عمج هيلع ضبقي ث يح فيسلاو سوقلا نمءابلاربسكو ميملا خفي ضرقملاو جتفلايءاجاجرو
 || ىذلاةشفر ةضبقل+ر لانو اضيةمدل تلم ىأ نيكس !او ف.سلا تضدقأو فكبلا

 معا



 هءف --(ضشن) (مافلالسن)
 ؛ اضمغتن أن نهري اضرغتنا سه اك. .ةيدأ ضومللاروأتال

 58 فشالا لاق ماحرالا ض.ةتامو ىلاعت هل اوقو ءاص نت نأ ن مريخ ها' العناوي |
 اورغكى أ ماعلا ضاخ واؤلق أ ماركل ا ضاتلاست» و هّمسدحو هّمسَقأ :عمدلا تضدغو صقتنتا ْ
 عمت هام لطب غم ىهو ةمحالا ةضرغلاو ريثكن مال_لق ىأ ضيف نماضرغءاطعأ م ,هاوقو

 ةشرغلا فا ىأ دسالاضرغو ضانغأو ضانغ عمجباورصشلا هيف تينبف |

 ضرفو لاو ااودن زلا تضر لاقي ثلا فزنا ضرغلا( شرف (( هان ضال

 ضارفلاو نضارذ عالباو 0 ا زاساوهس وهلا ضرذو هنم حدي ثيح دنزلا |

 دميا لاق رنا ةعوفاضيأ |

 كوبا نضارذ ىلعتارغلا ىرس » .هياننم ءىلعهسنا زخئرح أ

 دوبأ ىمصالا لاق رقلا نم نتعب نمرغلاو ناويوحفل ضارفهيلعامم_هلاوق 2

 مهرعاش لاه قءليلاو ضرفلا نانعرقأ

 ” اع رعاسعنولل ارطتيهذ .« اضرنزاك تاكجأ اذا ْ

 نمد ال ىلامعت هوقو ادو ديو ملامعم هن ال كلل كن ىبسلاعتدلا هييوأ ام ضرفلاو|
 ضدر رفلاو اهب رس ىتلاةديدسلا ضر اوادو دست اهطتَقم ىأاضورةمابيصت دام ا

 ني املا قوافل وي رقو 7 22 ص راو ةقوف شورفلا سيلا

 قلاوطعصا دعو ددقأو سلا ضرفلاو هكارجن بالا ةرخوابت سلا عض وءةاودلا
 :اهيفشاضر رفشفكلاببلق ريشلا علم هل تقرأ

 ارب ف.مد ص ريالا ني دمع لل حدقاا ضرؤلا واقف اص رق لق تالو 1

 رامبل نعاللا تكي نث ؛ض رغل او أ:طتنذلا نم ايكوم

ْ 
 ا
| 

 َتَض رذو ناولذلا قل تضرفو ءاطعلا فدل تضرفدقو هتطعأ اذ اهتضرفأ 0

 دشنأو ةةطعس تناك اذاةضرأف ةممللاقين '؛يفضال الأف *ن لك نموطضلا |

 ص "23 لاحر ا مف فان“ و :نطانأ ىم رن ؤعادضأ بنش ْ

 ظ ُثد : راوملاةم-ةنل_هلا سنا ةطدر غلا مسالاو بجو أ ىأ نض رتفاوادك' انملع هللا ضرفو
 لاقت ةقدنسا. نم ةُئاسلا ف ضرفاماضي ,ةضررفلاو ديز مكلضرفأ ثيدسملا فو ضئازف |

 نم ةعدجلان اذ: رفلاو اباسن تفلب ذا كلو ةضيرقلا. ويف تيجو ىأ ةيسملاملا تضرفأ |

 مْ تضخفو هضفي هضف دقو ةقرفتلاب رمدنكملا ضقلا ( نْضْضف هذال ,الانمةبةلساو معلا
 ردلاهب ضف.ام ةضفملاو ضقفنال رسسكب ىلغتالؤ اق هللا نمط شال ثرددملاقوِباكلا ْ
 موقلا تذضذو : رثدكتنا أ 'ىشلا نطفناو "هانا ريتك دذعهثم قّرفتام ءينثلا ضاشنو |
 هللا ةنءل٠ نم ضضن تنآث يدا فو نادتضو ف قزفتاث كانت ديه كاهل ا

 ا

 ْ كلذكو ركبالو ضزافال ىلا هتالر ةهنمو بل اف تنعطو تربكى ]اضورف ضرغ/ةرق

 || ضرافلاو ضئارفلا فرجيىذلا ىذرفلاو نطراسفااوةظارف نضل صيف: ةر ةبلا تضرفأ|

 | اضرقالو طرف هنم تدصأ املا: ة موس وملا ةيطعلا ضَْعلاو رعسلا ف لسد ىذإ اروسملا



 (ضء.ءع) (داضاابا) 256

 اضيغتنأن مريخ اضرغتنأ « اضرغي نأ ضوعللاروأتال
 زحارلا لاق دادضالا نم فرح اذهوء ىلا نعناصقنلا ضرغلاو

 ' صضرغنوهلام ىت دع اانادلاو , ضال ا َّنيقانعأ ىدفدقا :

 ه'الئالىأ كئاقس ىف ص رءلاشإ(١ ( ايش هبف لعجت لف هنكرت رام وم ض رغلالا بو

 | ايضرغهضرغتاهءاقسةأرااتض رغ لاقي تيكسلا نبا لاق حربي ال ىأ يض رغبالر نالذو

 لضسأ انضرغاضي أ لاقيو موقلا هدةسف هتبص هدب ز عقب نأ لبق ةريعراصورغعاذاف هنضغ

 ا هتففك'ىث لكو هتوص نم ٌضْغءوهْضْدْح ىأ هفر ط ضع( ضضغ ) هانإ لبق انماطف ىأ

 ٠ لهأو كَ وم نم ضذغاو ل زعملاي فو ضخ ءازاخ ألهأ غلي ه:مىمال اوهْمْضْدع دع |

 ريرج لاق ماعدالا, كفرط ضغءنوأوةب دو د

 ...اءالكالو تيب معك الذ » ريغ نم كنا فراملا ضغن
 لاةجاِىف رطل ضو هرئاف ىأ ٍفرطلا|ضمبطغيظو هضامغتا فرابلا ضاضغتإو

 ثوفااوبأاند ثنو هوركملا
 ؛ انرغعدمىفاننكلو 3 ةيص١انم ففرطلا ضنك امو

 ْ ب اساسا رع

 ضغب هنم ضغو !دبادا علطول طضبلاو هوغو بابستلا اوك ضْء
 ْ صقنو عضواذا م ذلاب

 : صيقن ىأ ايما ضغضغتو ةصةنمو هذ يأ ةبماضغ سعال || ذه يف كل سدل لاب هر دق نم

 ْ صوحالا لاف ضغذغيالر 2 نالذ لا ةدانأ هتضْغضْعو

 ضفشخ الر اكاوذرصلاو ٠ م هناف دلولاماشلا,بلطأس ْ

 نيعمىأن اطبلا ضب رعوهو تام لابقد اك ئثاسهنم ضغضغتي مل هتناممب تالف تاملاقب و
 ٌْ مفي فلاي ناكملا ضد فو نيل ضرالا, نم ضماغلا .( ضمن ,]) لاملا ةرثكنم

 ئ صايع |” اوتيل اكبر ةيشابخ اشوي مثلا ريغ يسر اسر

 مذاولا فال مالكلاا نمشضماغلاو اروغ3 شأوهو ضمغماهدحاو رضماغملاكلَذكو

 الإ اذان الف نعتذعو !هضابك!نيولا نسم يغتر ايس ةنابآ أ هدسض وتو ةيضوعغ ضع دقو
 ١ هيفاوضمتت نأ الاديذخلا ايم بلو ىلامعث هلل لاق تدغأو» ءارشوأ عم قهلعت اها:

 فرطلا ينص امبيغن او هنُع نم طدلساو هنءادرل نم ةدايزل اديرت كن "اك ّتعبابعفىل ضغأ لاسقب

 ةيددوفابب : مب ا واو ين يا راطقا

١ 
 ظ

0 

0 

 ., ضع ىذتلدك:ماكّواعمج هم. اميدقلداوفلا يام تنك نبل

 : |ليضالا ضيفي ملم صاغناو بضنو لق يأ اضغ ضرغب“ ااا ضاع .(ٍضب غ)

 يأ ةعلبلا نم ضاري ايضيأ هلا وضاعأو يقرع الو بعت هقاويشتاعو كلذ

 حارلا لاه اد

| 
 ظ



 0 (ضرغ) (نيغلالمن)
7 

 د

 ضعاا ىئرب ضاعرمعدو ضاضعأو ضع هب داب اذه لاي ٌرغصالا داتقل ا لرثعلاو فصلا او

 ةريثك ةضعم ىهف ضرالا تذعأ و اوضءأدقو ضعلامسهاباتءراذانوذعمنالفوم و

 ىن-ضوعو ئضاعأو نالف ضاع همم لو: صا وعالا داو ضوءلا( ضوع )ب ضفلا |

 )١( ضوعل اذ أ ىأ ضّوءنو ضانعا وةشومللا مسالاو ضوعلاكاطعأ اذا ىئضواعدأ
 لعافوهذ ضئاعْ:مضراعلاول»* دحارلالوقامأو ضوعلا بلط ضاعت ساوأ
 وهو نيواتريغب خف و مضي ديالا هانعم ص وءو َهمْض ص قع صار ة شيع لثم لوعفم نة ْ

 ديرب كةرافأال ضوءلوةت كن الن امزلا نم ىذاملل اطقنااءكحص نامزلان ءلقت لل[

 ْكةرافامضوعلوة:نأزوحالو كتقرافام طق ىضاملا ف لونك ادبأ كقرافأال|
 الحر حدي ىشعالا لاف كقرافأ اماتلوةتنأزوجالا | ْ

 قّوفْتال ضوع حاد مك“ 9 ام«اقث مأ ىدث نابل ىصمضر |

 هل 1 الل وة:اكنيضئاعلا ضوع كت اللا ,هدحاو ىدث نماعضر ىداووهلوقي | ١
 دشن أو لد او نب ركبل ناك م ص مسا ىمءالاثدد ىف ضوع ىلكلا' نبا لاهو نيرهادلار هد|
 6 ريعسلاىدا نك رتباصناو 7 ضوء لود تارت ام تفلح ! |

 ىذنملاقبأك وعىذنم لاذ لهفالاسقيو ةداشتزنعل ناك مسد مسا اريع لاو لاقت ْ
 " ليقت:امف ىأ فن ىذنم 00

 يا رغ توف هبف هرب ىذلا فدهلا ضرغلا (ٍضرغ 0( نينبرسع )|

 اشيألاسةيوةريغهضرغأواضر خضر ماقماب ضرغدقو لالماورمةلااضيأ ضرغااو

 برولاّنال هلا“ ”الوهن هيَ .رغاهربسفت ٌس هال لاق هملا تةةشا قععهبلا تض تضر

 رعاشلا لاهل عفلا واكف و رمل هذهب صو | |

 ناضرغىجلالهأ ىلارعتت ه ىتةانو ىناف ضرغي لكي نذ ظ
 لاه صد رع ا ىرط ىأ ضن رغوهت ارذص رغص لا ئماضرغئُدلا ضرغو ظ ْ

 ادسأف سب قاطلا دس زونأ 1

 رش رشم ضب رغوأ ماظ# تافر 00 2 ِ 5نمهد- دعاء ىل_ظد ظ

 رعاشلا لاه ضي رغو ضورغمرطملا امل لدق هنو عطقم ىأرش رشمآناهن أ ابغم ْ

 عقاتسملا بطر مم أءام نم 8 اصلا هن ردأه براس ضي رغب ظ

 لالز ضورغبةءشعشم ه هتفذاقو هوصركذت (دم هاد.باوه) رخ ؟لاعد

 ىأ اضراغ“ ءاملاتدرو مهلوقد (5) كرط ضي, لك لاشي و علطلا ضيرغلاو ضيرغالاو |

 عجمباو ب بتقالناطمااوحي رمسلل مازحلا ةلزئعل-رلاوةو ربدسمتلا يلا ةبض رغلاواركم م |

 عمحلاو ضر غاضيأ ةذرغلا لاقيو بنكو بت حصص ل ثم ضرغورمدبو ةرسسب لثم ضرغ ظ
 نمصضرغملاو ضرغلاهملع ثدد د_ثريهدلا تضر عوضا ارغأو سولذو ساف لمه ضو رع ٌْ

 نم ةرغلا عضاوم ىهىتلا عالضالا لفسأن املا بنو ىشو ديادأ | ن نءمزخناكربعبلا |

 أ هضرفألانالا تضر ٠ . ضرافملا هال ىىدنب ريشد لاهو انوا |

 ( ىلكعل اناورثونأ) زسحارلا لاق هناالمأا

 ومع 3

 تاوعل اقارو 1-7 4 : 0 /
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 (ضضع)؛ (داضلا بأي هع

 أ اقبو ضرعلا نتن ءو ضضرعلا بط نالف لاقي ةثدبحب : يضل 1 يسود

 ظ أةنلا لهأ ةفصقو دل اضيأ ضرعلاو يي ما اذا ضرعلاثدمخ
 ْ أ نع تموك لاقي سفنلااضيأ ضرعلاو مهدا_بأ نم ىأ مهضارعا نمل قرءوهامنا
 1 | لمقدقو باعبوأ مي نأ نمء ىرب ىأ ضرعلا“ ىقانالفو قدم ' هنع ادى ىذرع

 ١ | ضرعوهفر مش هيف داو ل كسحو ةماسإابداو مبلاضبأ ضرعلاو همس ل حرلا ضرع |

 ٍ رعاسشلا لاق | ا

 ْ فسمتزيغلا هنائفأ ىلع ىصضغتو 95 هما ىبت ضارعالا نم ضرعل

 م . فرص قلغلل لاماماذابابو ه« َدْنر كيدلا نم ىبلقىلا يحأ '
 لأ لئالا ضار_ءالاو نملاو زاجل انيب ىرق لسا .دملا ضارعأتدصخ ألات,
 أ كذكوديدشلا طدلغلا ىلبالا نم صاب رعلا جالا لاق .( ضدر ء )» ض او لارالاو

 : | نمح رس ىذاارضخالاوهو باطلا ضمرعلا (ضدرع) ربزولا لاثم ضد رعلا
 | سقلاو سما لاق ضمرعمءام لاس دي زىلأ ن عءاسملاروث اضي أ ىعسي و هولعد ىو املا ىلفسأ

 1 1 ىاطاهش هرعىلاتلا هيلع“ ىب «* حراضدنعى وا !نيعاا تم

 | ةغل فلاب تضضع ةدسعوبأ لاقو ضع انأأف ةمقالا,تضطع تكلا نبا (ضذع)

 أ امد حاولك ضعاذاناذاءّرامدو هملع ضءو هب ضءو هد ءلاشي ب نأف هرلا ف لافت ع
 أديان هوضءأفثي دعا ى فو هدعفئذلا هتضدعأو صاضعلا زةضامملا فذكر هنح اضن ا 53 هعو

 ظ رباغلا نما ىفهمأنه « ةىءاوملاقيأاع ضع ١ 1 ا 00 انا َ . ىشعالا لاق اونكتالو داشزإ ف هسا“
 ظ تالذا اًذم_ذع ضعي همس اد لجرلا ضعو هيهنب رمض ىأ ىاسهتذضءأ لاقيو 2 ها

 | ضعيام ىأ فلاب ضاضعو نضوض ان دنعامو ننعم ئأ نافع مالا اذه ابنلامو 00 0
 | داتا ه« اضاكر ايزان تتنك هارفلادشنأو لكؤبفهلعأ بلا

 ( ضاشعلا نم كلا تئرب لام ؛ رمدكلاب ضاضعلا نم مسالاو ضعي ىأضوةءسرفو | ١
 1 م وهلا صاعو ةدشلا ىلع :روهبصىأ آسدع ضاضءنالفوب هوةعب نعاضدأ ضءفضعلا و ْ

 1 | قدستةقيطرعقلا ةدممو ىأ ضو ذعرأيو مهثيعى امهضاضع 3 ةشاق ماعلا نم سشعلا |

 ظ "ا فارراررل قنا امو تنم 1 تلون ءوذعرتبلا تناك امو ضضع بت ىئهاممو ةءناسلاب |

نءكلذرتك و ضعب ىأ هسفسش صصعب نالذو باك ىأ ضوضع نمزوترحأ |
 بضغلا خ 

 لثم قاصمالا له ف لع ملا ضعلاو رده هن دعم ةوالطل ا ديدشد وسارت ض 5-08

 ىذاضعريعو ضعلام-هاباتاك أاذاموقلا ضءأ هنملوق:خوضرملا ىونلاو بسكلا |
 أدق 1و0 فاك عباباواج رلا نم ىها دلارسكلا, ضعلاو هباابو تم هن اكن يمس ىأ |
 ظ ش . حباطقلال اه انعّتَربص ىأ لحرإنّتسْسعأ

 إ

 ٍإ

ْ 

 :لمعدودبزناضعا | اهروثد « مه رحو داع“ انأنثيداحأ

 | ضع قاعو هءلعىوق يأ رف ضعو هيلع مامقلا ديدش ناك اذالام ضعل هنا اشي ألاقي و

 | فريشلاو اش أر وجشلاك قولا رمش م اداب وثب يريزلالشبأشسملاو ذاع

 فصألاو



 (ضترع]) ه1 نال
 مس تالا اصف

 | نازي ضورعلاو ضارتعااهيذ ىرخالاو اهلل ذدقامع ادد !نيتدصق دشخ هنأ انعم لابو |
 ءزملا مسا انضي آضؤرعأ او سدس مسا منال عمدتالو ةئنوم ىهواهب ضراءب هال ارعشل |

 اوعج مهناك سا قريغىلع ضيراعأ ىلع عمجيو تببلانملوالا ف سنلارخ [هيسفاىذأا
 1نالف لمهدسام-هاوقو للا فقد رطضورءلاو ضراع ا ىل_عهته» تش ناو اضن رعا

 ديل لاه اءهلوحامو )١( ةئيدملاوةكمىهو ضورعلا ىلع
 امهثتو ضورعلانوءاملئاق: اني ارا قلاالا نكي ل تاو

 تيكسلا نيا لاف وشلا لك أ "لكلا هتاف اذا ىذا اهو ضورءربعبو

 ىلغتلا لاف ةمحانو قيرط ف ىأ ىمحتام ضورعفنالفذخأ ||
 بناجر نؤرلب اهمااضورع « ةراسع دعم نمسانأ لكل 0
 :سانأ نم لدي هنال ضف ةرانعو فو.سلام_هزرحناف بلغت ىئءالإز رحى لكل لوقن'
 كضرامي ىذلا ناكملا ض درعلا وليملا ردو ضرع عج لعج نععلا مضي ضو ,رعدأو ربزمو

 مضلانْئشلا ضرعو هل تضرع ةح احالب ىأ ضورعإلب ض وكر نالفم-هل اوؤو ترساذا

 ضرع ىف هتيأرو ههجو مفصب لاي اكه هو ضر عب هبلارظت ل اهي هس هو ىأ نم هتمحان |
 ةقانو حج وزالةضرعةنالفو ةماعلا نموه ىأ سانلا ضرع نمنالفو مهتب اعف ىأ ضاسنلا

 ريعيلا اذ هضرعورفسلا ىلعةيوق ىأرافسأ ضرع ةقانو ملعب وقىأةراجلل ةضرعأ]ا
 دلل اةثاملاضرعواوخنا »* اهدالوأل + ةئاموأ  لاقو ردخاورفاا

 ناس لافو ةمهلا ةضرعلاو هيلع ىرذ4 نرةمىأْاذإةضرعوأ ل اذةضرعءنالف لاش و ظ

 (؟) ءاتاااتضرعراسنالامه « ادنستددعأدفهقالاتو 7 ٠
 هلوقو هلهتصن ىأ اذكلل ةضرعان الفت اءجو همذ نوعي نولازبال ساسنلل ةضرعنالذو |[

 ناك اذاةضرعنودهوهم-هلوقو ابد ىأ مكنامالة ضرع هقا اوأءئالو ىلاعت

 تراظنو ةعرانمملا ىف م1! نم برمض ىهو سانا امم رمصي ةضرحب نالمتإو هنو ددل ضرع

 نءسانلانوبرضي اوبر ةيح انو بااج نم ىأرسورمسم لدم ضر عو ضرع نءهبلا
 ضرع هيبرضا مولوقهنمو .اورريض نم نولاال قفنا امهبك ةمحانو قش نع ىأ ضرع
 لك ةيفنلانيدحم لاو همحاوت ن٠ ةمحان ىأ هنمت دجو ثيح هضرتعا يأ طتاسملا
 لهأ ل نما هلعن عل أ ستالو هن دو نممهرتسْساو هضرتعا ىنعي ىععصالا لاهت ضرع نيكس
 ةمضرع ةقانو دعب همض اير مل ةنال هريس ىف ضرع ”ىطرعربعيو س ولا لع نم موه باكل

 ديس ةبوحملا
 : تا.ضطرع ريغ تابطرتعم 3-3 تارا رفات ندم

 ا ىأ ةيضرع هنشنالف لا ةيديزوأ ىيلاو طاشنلاوهامناو ةسقلخ ّنضارتعا سدالإ وب
 لسم نع لأ بالو ملتقي ىأ سانلا ضرعتسي نإ ىبراخلا لاسقيو ةبوعصو ةوذفو ةيقرحت
 'تنشنم ل -ىأب ,رعل'ض رعت لاسقيرب دأ نمو لمقأ نم ىلمعأ تضره ساو هر الو

 ة ازرسكلاب ضرعلاو ل دنع ام”ىل_عضرعأ4ثلقىأ هتضرعتساواذكواذكن عمجم» ||
 م ساو وو سس سسوس سو سسوس سسوس وسيول سعوا

 ا ا ا مل ل ما ا

 ١ نعلاو ةكمنيبام ىأ

 بخ أ ىؤرريسفتلا اذه هرسف
 لاقارب سءريبسأ لم ىنالولذ

 رك ذوهرعش ف هاوراذكسهو
 اذهلبقلوالا نمنمّس د م
 لخادنملاور مةرابع(١)

 مالكنكل ها امسهاوحا.ف

| 

 مدرب اعر تدبلاريسة:ىف فدصملا
 رصن هلاق



 ا . (داشلابانإ 0

 ||| جاو صرضلا ىلا ةينئل |نيوام ضراغل امهضغ لاهو هملي ىذلا سرمضلاو بالا ضراعلا |

 مم رثدقدوع ضراعنأرف » اهتكحا.ضنأ ةيم تنزه لمةمءنبالوقب

 عدصام ل ءهتضراءوهلام-ت رمس ىأرعشملا ىف هتضراعو اءانثلاىفالا نوكيال مرا او لاق |

 ضورعىف تذخأ ىأتضزاعو هتاباهئأ هاك ىلاكتضراعو قأاملثعدملات تأ ىأ |

 ئط الي لبجنيغلا مضي ضراوعو ءاضعلا ناك ايناوللا لبالا نمضراوءلاو - ةمحانو
 ش : رعاشلال اه ماطيقولا

 دعم هبال ليل !نابقالو ب اضراوعواشق مكتسغب الذ :

 نالغبو نالها تضّرع لا د حير مصتلا فالح ضيرعتلاو ناليس امهو ضراوءبوانةب ىأ |

 نيس لواصتم تك اذا ناكدلا ضرع لاعبو ةعساىا بذكلا نعةحو دنل ضير عملا فّنإ | 93 0200000 :

 ارطسا ضر تربح ءامتب « هنيمب ةمئاربع طخاك 2 خاشلل ىممالا دنأو أ سن 0 هلو

 رمشل انسانا ضرع ىأق مف لادم ضد ّرءل جروهو هلوه ضرَتف اذكلانالف تضّرعو | 00
 ٠ .(ةكللا نيكلملس). رعاشلا لاه يضنلا ىف غلا يل ىذلل ض نعم مهلا ةيو ها

 ' بدشم عاصةلا قرودقءامو 0 ضرعم لس موةلا بريص ك فكس

 ىأرئاملاهضرعيام مذلا,ةضارعلاو اضيرعولهجائشلا ضدرعت ر(١)داضااوداسلاهىورب أ ب 7
 || (خامتلا يفر ملخلا) رعاشلا لاف مكتضارعنمانومعطأ ىأانوضّرعلاةيةرملانههمعطب ا 2" كك

 ٍِ نايرغلا تاضّرعم نمءارج 9 ناملعةال_عءلك اهمدقت

 ئ لك, انف نايرغلا هيلع عقتفرقاهبلعو ىداملا اهةحلي الف بالا مدس ةقانلا ذهن الوقد تمد

 ' ومسهلا هإ_محت اشو دي ده ىأ كلهال ةضارع رتشالاقيو نعضرع دام اكفرقلا | '
  عجاسلا لاهو ريبكللراكلاكضيرعلااضيأ ضارعلاو درو آهارةيسراسغلاب
 سوقوزممعلا ىلءارثأ تسنوران“ الاتاضد رعل !لبالا لسرأ لوب ارثاتاضارولا لسرأ

 ْ ظ ربكوأ لاه ةضي رعىأ ةضارع
 رهعس هل اهغتاوط ىوأت 3 اميري عب وهنيتيسلا ةضارعو

 هم لوقت ضوء لمعيث.حيامةس نحارلا لاف (6) ضارعلاهمسو من ضَرعملاو ]أ ىثييرب .
 حب وعن عب ضرعتو مهل أسأت ضرعت لابي 4تددصت ىأن الغا تضر ءتو لبالا تضر

 نيذالاوذ لاه قيرطلاةبوعصلالامو امج هريس ىف ذأ اذا ليسا ىف ليا ض رعت لاسة» حر, فأر 1

0 



 ضرع (نيءاارسق)
 ١ ا ا ا ا

 , ةمرلاوذ لاف هنعل دعو هناحىأ هضراعو همش عقوى ألف ناله 1
 رفاح وسلا ضراعن اس عب رق 5 #خ هن 26 ليس ىرعشل !ضراعدقو

 الاوارم ريضتهتشانا املفضرعيو اهنلاداق نأو هواضارعةقاسنلا لسفلا برش لاقيو

 0 (ىارلا) رعاشلال اق“ اهمرك-اكلذوالفا

 امااوغالان برش الواضارعع «. ةراعبالانستلبال ضتالق 2
 اودع_هبواض رع هريعب ضرع هنم لو ةناضرع ذل ىف طخ وه بوةعب لاف ةمم ضارعلاو ١

 ةدئازنونلاو ءارلا - نيولارسكب ةمطر ءةقانو هن .نبلوشلا اذرصشلا ضراعي ضارع

 لاقو طا ثنلل هضراسعم دن ااهتداع نم ناك اذا

 اهنج تانضرعلا ىف لما ةنضرعأ

 هوتاتقتم رءىن_ظرعلاريغصت ف لوقو ََف .ءرخؤع ىأ ةنض رع نالف ىلا ترظتو

 قربفصو ىف بيؤوذ أل وقو ةقطمرغانال ءانسلا فذحتو ةقطماهنال

 قفالاىف ضرتعي باصسلا ضراعلاو هّدمحانو هقش ىف ىأ حامصم ماشا ٌض ارعىف هن 3

 وهو ضراعل ةذص نوكينذوجحيال ةفرعم هنالان ارطقم ىأانر امم ضراعا ذه ىلاعتهلوق هدو أ

 ٠ ريرح لاق اهريغنودلاعفالا ن نم ةقشملاءامسالا ىفاذه ل ثم لعفت انا برعلاوةركت |

 انامرحو مكتمةدعاسمىقال #4 مك «د ناكول انطد هت تزان |

 هعاف برو هم 0-2 نا همئاسص ب ررطفلا دعي ف ارعال اهو انه الغ لحراذه لوقت :تازوالن |

 | ىم«هيو دسعوب أ لاقت ضراعى هلا لاسقيو ةقرعملاىلا هفاضاو ةركتسالا.:هنولء أ هموقينل|
 ”المادق ض راع .ٌرمدقرتك اذادارعلل لاقي متاح نب دج رصنوأ لاقو . ةماعلا ضواع|
 ١) )حا رلا لاه ةمطعال نم ضر عام ضرانعلاو قفالا |

 م 0 لد " تداقلا اع ردغ ةمعخ ىف م داع لدم ضرا ءلاوكل

 'ةضّوع ءاطعلا نم كنم ضرعاموا_مترثكلا اهعمع نآر دقي الا هضغب قئاسل !اسهنم كري
 | ةمارصو دلس وذ ىأ ةضراعو ذنالفو .تاجاملا ىدو ضراوعلا ةدداو ةضراسهلاو همم

 ىتلاةمثللا ىهبالا ةضراعو فقسلا ضراوءةدحاو ةضراسعلاو مالكلا ىلعةرذقو |
 رهتف ض مموارسك اهمءصي ىلا ةقاذااةضراعلاو ةفكسالل نر ذا قوذ نم هماداضع كاست

 | كلذ مم.عيابدس:٠ادنمالا لبالا نورصب ال 5 ضراوءلاالانواك ًايالئالذوب لاقي
 | لاق هلعربغ نمر ىذلا طسعلاف ةضراعمأ طسعأ اسهلن موملا بّرقاذا لحرلل برعلا لوقتو
 1 صخو قكتاواهتم دمتالق ه٠ ةنمستاهك انجمتضرعاذا رمواشلا|

 ١ هيضراعر هم ةفذ هيدارب نضراعلا فض نالةمهلوقو هيدناتسفصناسفالاانضداعوأ

 ماشنلا قس ةماش عرب « اهبضراع لةصتمويركذتا ٠
 تيكسلا نبا لاهو ضراعلا تسلاانثل ابانثلادسعبامنانسالا ب نع رمت اوبألاق

 د يصمم واط. مج عل ص م

 ل احم لا

 0 توشاناهلوق ْ

 تشثالابيرضفاهاستااذا :

 رم هيلع هيدا اهل مركلا ظ

 هم ٠ سماهر ظناذخفلاىفهلوق |

 كلوهجرتملاه مازرجالةوق

 ةبظفل ةفاضا هده لوقت نأ

 م راتن رعتلادمفنال | ١

 ١ | لاعزلا نهلحرنال_هلاشا# تائضرعلا نمىأ
 هلوأو ىسقنلاد_جوبأ (1) ا هطاشأ نم ىجباهيف قشىف ةسشم ىشم اذا ىضرعلا ىذع وةةضرعلا ىتعوهاضيأ لاقي ِْ

 ضماولا قي ربا لاق أل
 ىلءبحاولا ناكحور مراف

 هر ذاعرتك اهحض ولنأى رهوملا

 اعد_ة:ةسئنال ىصالا نع

 ةئام كل له ىعملاو اريسشنأتو

 اهقوس ىذلا اهضياف ىأ

 ضراععلاو لاقمث اهترثكلا
 كش لدب ىطعملا ىُأ ضثاع

 اضوعذخاىأ ضداعاضرع ْ 0

 [1ءافكثوكس مجوزتلا,كنم ْ ١

 ضاعاتدعلوة:كنم ضرع | ارهمّكا اهلها لبالا نم ةياام ىف كل له لوةب اهساكن ىف بغر ةٌ سما بطاذع ىعسالا لاق | ظ

 تضعو اضوعتذتعااذا
 اضوع تضّوعاذا ضوعأ
 ؛تذنع نمضئاعةوقو تءفدىأ

 لاه ك_-:.ضراعلاو هلوقو
 ضئاسلاو ىورملاو ىربزبا
 كنمضوعلاو ىأ ضئاع كمم
 ةبهكنمةبهلالوةتاكضوع
 لد.ةثامهءاور فوه:ءةءاورفو

 اصخنم ها ردغب لديركسو ةمدش



 (ضضرع) (داناال م4
 "هانم تتهس» حز مم قمع م سس ل يل

 ا دنيعوتأ لاف نيءاماينلف رفناندلاف مدهار دا ىوس ضر عو هت ىث :لكو عابتما ضرعلاو

 تررتسشالوةناراةءالواناومحن وكيالو نزوالو ىل_بك هان ديال ىتلا ةعّدمال !ضورعلا

 ”ىضرعلاو هق>-ناكمابول هتطعأ اذا بوث هقح نمد تضرعو هلم عاج ىأ 1ضرعب عاملا

 ٍ نوعي ,ساينلا ضرعيف هتيأرببرسعلا نم سان لوقد سذو لاهو بايُملا نم سنع

 ْ نم ضرعال اوهام لاةدق هن مب ظعلا سحلاهيستيو هديحانو لي .للا فس ضرعلاو ضرع يف |

 أ ١ اضع ىداعالا يب نم بن « اضرعموقلاندقاذاانا ٠ ةيورلاوه ضارعالا ظ

 ا [ ضرعل اوريثكى أ ضر ءدارحانانأ و قفالاد_ساموهو باس ا نم ضرعلاب هش لاَشو ٌْ ْ

 ا جفااراشيأةضار ءوارغصرغصد رغص لا مايضرع رعي ءىيدلا ضرع دقو لوطلا ف الخ

 |  اهلوطو ىلانباقالخاةضارع «* مهزعمراكملا موقلاردّا اذا. رعاسشلا لاق
 ا دارأو تناذا دودعلل لاةيورثم ىأ ناطملا ضي رعنالفو مضلاب ضار ءو ضن رعاوشوع»

 | ١

 أ

| 

 رعاشلا لاق( 1 )ناضرعوناضر حاملا و نطبرع هال

 بلاععثلا نوطي انمقس تاو 5 هلو-ر عم تاب ضد رأ ضب رع

 | كام نءناك اماضي أ اندلا ض :لوايوشو ضرع سوا الل رهدام كيران ضرعلاو
 || | ضرعلا هناقدق لاقي سنو لافرجاسفلاو ريلااهنس لك ايزمضاخ نص رعاندلا لا يرثكوا لق

 || مسهس ءاصااضي أ لاقي و "ضيقا ىهاقلأ دقواضبق ضبقلا_ةباكدنملا ض رع ن دوو

 || || ةلمعا عوج ذا انيرعاهتقلع مهلوقو هياسأت هريغ هيدمعتا دا ةفاضالاب ض رعرح دحو ضرع

 1 ١ : ىدعءالا لاه دصقريغ نم! ّمةلعف ىل تضرتعا ىأ

 ْ 0 لجرلاهريغىرخأقلعو ىربغ « ال>ر تةلعواضرعامتةلع

 | لثملاقمالوطواضرع بهذىأ نالفضرعألا-ةيو هةعّددلا ىلا نءضارعالاو
 ]| تضرعأ و اهرسأب لقال الذ بلو قمذ موت نم لبر ال ل_ءقاداكل دو ةفر هلا تضرعا

 ١ | || اضارعمتداو ذا اهداوبةئالف تضرعأو اهتيصخ ناضرعلا تضرعأ او ادب رعهداعسْئلا

 ل رداونلا نموهو يك اهنيك مسهوتك اذ هدر وظ نر وظ أى ضرعأفئىنلا تضر و

 ]|| يلارسطت وح اعانزربا ءارفلا لاه انضرع نيرفاكلال د. ءون ُمم-عجا ضر ءو ىلاعتهلوةو

 ا ..( موثلك نورع) رع ءاشلا لاه ترهطو تنابتسا ىأ ىف تضرعأورافكلا

 ش اذيتاصم ىدي انفاس _ساك ب هن ترمس او ةماهأا تض رعاو

 ا بيلا كف ضر عالاقل :كما اذاريكلا كل ضرعأو ةضراعابلا ر طانلل اهلا بج تحال ىأ

 00 رعاشلال اه همراثىأهض رعلالواذاهض رم نسل كا

00 
 | ايس

 يبل _: ١
241 . 

 حسم دل - ووسام ميصسصل هوو و د وص جم حامل و نسم هوميرص سل م سموم نميجم صح ص مم مله تووسم هه لج

 انانتءاوا اردت رومات د ىفك 3 ماسلا لبق ىغ رعغأم طافأ

 * زتالو تاش تح باسر عض كأ تش ثمحاضرعمأط لاتنو ىنكمأ ىأ

 ا ال نوكياملا لو منكمأن منا دتسا ىأ اًشرعم الف ناذاو كلذ نكمأدقو

 ]| ىثلانودئثلا ضرتعا لاب رهخلا ىفةضرتعملا ةمشختاك اضراعراسصئشلا ضرمءاوأ

 | بعص وهو :تبكزربعلا ) د داو وكاشل فم ل هتسر ىف سرفل|ضوتعاو هنود لاح ىأ

 أ ضرتعاو هلوأريغنم هنأ دَسااذإر مشل تضرتعاو هل“ -ةف هام ف هلق هب لق أ مهب هل ضرتعاو

 - ل010 مخ 1 1 1 1 1 1 000 ا ا ممم ل سس مج م

 نالؤ
 حانت



 هك (ضرء) ظ (نيلالن)

 ضرر كال ىب دسك راض مانأ رهذشلا اذ_هقفاوذ اهبف تعقو ىلا ةئمزالا

 | شورلاواهانقام ةرسكلا ايواولا تراص ضار رو ضور عمهجباو ب شءلاو لقبلا نم ةطورلا

 ا زرعوبأ دشنأو هلغسأ ى امعءاذاءام.٠ نمةضور ضو اق وءامّء رقلا هن نموخخ ١

 | ةفانر ضر رجرمت دا لراشإ زاخو رازوملا تضرر“ ١ ىوذناهتمتءةسةظطورو | ا ٍ

 | ةقانو ةضارو ص اورموقو ة .غاامملل د 3شاضنورت هتضرتر كاذكو تاطاترادةوةضو ظ ْ

 ادد لب الإ نها ببانشا اوريسعلاو ضو رعلاكلذكو دم. ةمعص ىهو تذدرام لوأ ضر ا ١

 | تعندأوءابوا ولا تءاقف ضو رول أو ضير مالغكاذكو ءاوسدمف ةرك دااو ىنالا 0

 | تراكحاذا ضورأوناكملا اذه ضار أدق بوقعد لاه ةضورابتلهج خا ارلات صورو |[

 | مهاوقهنمو ض وما ضارأ كإ ذكوءاملا همف جقنتسا ىأ ضا رتساو ىداولا ضارٌأو هضادر |

 (ضارتساو اسفناذكو اذك ضيرب ءانام انانأ أو ىراناو«ةنفاوورىأاوضارأ ىت-اوبرسش]|

 هبي فاعلا 7 لاو ةسطةعستماكأ ةضيرع درس سفنلا تءادامل اذ لغفا مهل اوقهنم وعسنا ىأناكملا ْ

 نإ رب لقوا ) ظ اضيرتسء دج اههماك « اش رق ديزاد ه ب لما ظ

 لور ن + لا 00 ْ 8 34 5 ! تم ديدأا 0 ايا ا

 اير سما كوب, ها || ضيقارش عفباو ماو جل ثم مذخض ىأ نم اوريش ل عج ( فصريش )ل :( يشمل لضخ إل
 ةةايزير نا اور اذكىعأه» !عتضرعو رهظ ىأ ضرهباذك ضأ هل ضرع ء(( ضرع ( سر ظ

 كود ري لشلافو هّقح ناكمان ون 4 تضرع لاق هملاهنزربأو هتر-هظأ ىأئثلا كتضرعو ظ

 سعت وو © لجو ىأةقادلا تضر-ءو هيف غلاسالو ضرع لأب ىرتثيد سب ول هنا“ 3 :رتاس ص 0 ْ

 . ٠ ! دام 1 ٍ 0 د ا م افرسك ايبانص

 درع الاَشَو شر اودثحلا نطزاملا ضرغاقو ياا ردا ١

 | ىلع مهضرعواهو و ىحلان مضراعهضرعو ايكار ضرعلا تقوتنك اذاةيادلا لع ||
 .دهئاض أ هضر عنو هض رعب هدفت ىلع فيسلاوءانالا ىلع دوعاا ضرءو دل 0 1

 لاقي ءاّرفلا لاه رمسكسلاب اضيأ تضرعو لوغااه تضرعلاةيديزوب أ م اااه دنسو ا
 بوةغب لاه نال كضر هدام لاه 9 نأن' دس نامغأهتض مالا هرع اف نال ىف رم ْ أ

 كر ىهو ضورعلا أ اذالرلا ضرعو ديدشتلاءنالفل ك_ضّرءدامل_ةتالوأ|

 رعاش ثاالاك امولوحامو م دالاز

 انقال:الأن ار دك نمىامادن « نةليف تضرءامإاك اراسف ْ

 زود الو ف سو ىلءاغشأ ىلاعتةوقك ءانولا ف ذغنةي دنا ءاك اراضدارأ ةدسءو لاك |

 دست: لاذ ال رالوة:نأزاجامنا و هننعن امكحارءادنااءواضق هنالّزب وذنلاباك ارانأل

 لوقا« لججرايتلق هتمعيالجر تيدانتاق مسالا اذه 4 نما دحاو انت درأو هننمدالجر ْ

 تيمكلا لوقو دصقلاوهادنلا فرحج فزع هنالدب زان

 1 ةماعلا رمت ملاوامويعو ارذةمو تضرءنادب ري غلبأف“ ْ
 هنلءشيرال ىذلا مهلا ضارعملاو ىزاوللا اهنف ىلكت با. ثضر:لاوهب تريم نافذ ||
 هوه جي ل سم سس وس ا جسم سس وسو وسو 077

 تتوسع



 ىاطقلا لاق ضف ىف بها ذ قرفة ملكو هئثشرت عمدإا نص | ءضفرناو ءام نم هن

 ْ 3 هلال عال | للا ى.
 ا فئاتكلا تاطذحنادنع ضةرتو 00 هسفن حاسما كلك ال ىذإ كلوخأ ظ علال 5 بي *عوءإي ”

 ْ فرب ثيحءرباغمىداولا ضنا ىمو ءدقح بهذو كل قراموللملآراذا ىذلاوخ لوب | سان يي كحعلإبو 3

 ْ | ةقرفتملا قرطلا ىوذ( ١ )صضافراكرمشلا قوف سدعلاك زجارلا لوقامأو ل.سلاهملا | ككزر 00

 ْ هلوق هذمو ل_-رلا ني رحت ضكرلا ( ضكر ]لن ضرالا ضوةرنوعربموةلاة_ضافرلاو | ١ ةل ءارلا 3

 0 را

 ليلا شم لغم ىشعحرخأو « "هلعصءاجرخ لكم ضفر اب
 0 قوفنو هلم م-طخت ام مح طاانئشلا ضافرو لدلقىأءام ع نم ض) ةرتيرقلا فاضدأ لاشي و

 [ضوفراذك ضر و ىج ناك نا دعبل رئام ضرالا صورو ,هقرذ ساننلا ضوفرو 1
 ١ ىكاان كس ىذلل ةذذر دق لح رلاقو ضءلن .«هّضعن ا دمعنأك دفع ناك اذا" اكن مأ ا

 أ اهعمدصو لبالا بغي ىذا ةستفر ةضرق عار لاي تكسنلا ني لاهو هعدب نأ ثمابالمث | ظ

 ْ | ضفر لا. يو تءاش ث مح ىع راهكرتواهضنرما وتو هبت ىذلا عمضوملاىلا تراصاذاف ظ

 ْ ًاضفراهذتيقبأ ىأ اضيفرتتورقلا ىف تضفرو واقف طةمعسو هقدعرسشلا 0-0

 [ ضكر لبق حراك ودعملهثثثصتسا اذا لح ربصرغل !تضكرو كا برب ضكرا لات |
 | ضوك صوهفهلءاف مسي لام ىلع س رفلاضك رباودلاو ىلصالا, ساو ادءاذاسرفلا |

 | ماظعاذا سرفلا تضك رأو ةسعفددا ديرب ناظمشلا نمةضكر ىهةضطاصسالاث ب ضيفو |

 اع رو ب راض ىسأ ىف نالف كت راو همم أ نطنف ةرهملا ضكمدت راوْلَرغو ان ىف اهدلو |

 ئسارلا لاه نا ريطا |ىف همعانج لو اذار الملا ضكراولاعت

 اًمعُلْنو دع ناب رغضكرو » اهتترأ مه قراط ىقر .:

 دعاو لكى دغأ اذاان خت ذكارو نوقع هع لاش الوتس يمرس ًةارشالا هكر و ظ

 [|| سوقون اشك ص امهو ةفورعم سوقلا ةضك صو مهلمخهملا اوضكارتو هسسرفاكسنم ظ

 عقود ضهرلا ( ضمر )) هي عضو مءاملا ضكت هو مسهسلا ةعب رس أ ض وكر

 اضمر ضمري ريسكل نان موب ضءردقو ىرتاك ءاضمر ضرالاو هريسغو ل مرلا ىلع س 2 1

 قنا قو ةفرتح ا ىأ ءاضمرلا نم اضن[ همدق تم رو ةراخلاةّْسمر ضرأ وهّرد-تمشا |

 ءاضمرلا نم سعُدْلاَر زر لمصفلادسو اذا ىأ ىمذل | ع نملاصفلا تضءراذانيباوالا ةالسم ْ

 تحرشن هر اة3 ىف تءراذ ا ممغلا تضم راضيألاةيو ةعاساا كالت ىضلاةالهذ لوقي ْ

 ضمرتلاو سعالا هضءرأ لدق هو قتقرخ أ ءاشمزرلا قنظمرأو اهتاثرتنم-واهداكأ | ١

 لاقيو هتذدخأ» ءاضءزلاة دشن مهم اوقتؤسفناذ اى و هيعمشل - ةرجاهلا تقو ىف ىظلا دمص |[ :

 رس اذااًضم سس هجلا تو رزاثعسل ب هرج اًظءمرتهتضَت 0 الفتينأ

2 
 ال ا ”اىأاذك أ

 نمروهشلاءامسأ ولقنا م مسمن لاقي ءاشمرأو تان اضمر ىلع عمجتأ
 ! اهوعسة عدلا ةغلل

0 
 هجن مسام م ح

 ةنمزالاب



 ْ مالا دل ةمظ ىأ ضو راولبلسس كل اذكر
 ا سناب ىأ لف قمنيعارذلا دلج نم مردعأو 5 هنارب ىفةمدض ضوراولاكو أ

 ا | بصي ىأ لة نيسنعيو أ لّمشِف ىرن ناك اذاهئضدار موقنام نالف لاقي تدكسلا نبا |

 1 | هفانلالخرلاثيد يار اجمل قيل جا« احسب مالا نيعاب

 | تام اهو / ويسعل اخس تسأل |[

 وون موملا ضحردقو ىجل ارث ىف قربعلاءاضحرلاو مأشلا يتعب "لبقلااهبلبةةسا ]|

 || ضوضرمو ضاضروهفئش ا تضضر دقو برغر ( ضو إف وح ظ
 ْ نحارلا لاق 0 ْ

 ' أضر ىثعتو اضم مي 5 ايءابامش تدشدي راج ْ

 نا 0 اضعالال ديلا نسال مب طضرعاعار ذاهيكرو نيبام ا
 ' يحلار ااضارمضر محلا تاروص نكت زجارلا لاق ىوطان مقدام ضارضرلاو ]|

 ص اريضرلاوءاملا هملع ى رع ىزذل اًةاَعلالمر" لبلاف ضا ايضرو ذو 'هلهسو در م مهلوق هند ٠
 | ىارعالان بادثتأو ةراخغابةذوضرملا ضرالااضيأ ْ

 بامطم لفي ضار شر راج « .اهنأل 11 رهس اة ىمللاتأر 0
 ا

 1 هله لإ

 موس بح ةراثعاوج هده او 240

 || هو : ا را ا طّدض را ا 0 نه و
 ظ ١ هنمبصنق قدقر رفصأ ءامهنمح رف ةعاس رتب م ضءاح نيل هتلع' "بصي بءاح نبا ظ

 هفصيو اليحر مدير نبا لاق ترثخ ىآ اضاضرا ضر ةئيثلا تضرأ دوران برشيو :

 را 1 دال َ 0 ل :

 0 همعهللا ىذر 0

 :ّ ظ اهديحويع رئأاضوف وقر ضف رو كن انرئابع اهيل الت يحأ ثمحاهاع صف

 نضر باس /لايخ 1 ] زحارلا لاه ادمعيوأ اهتمايب رقاه رص يعارلاو |

 ىذلا علاوي هز 2 1 (١)ضارتو ىرو عر شبحو و ضارو 1! لم هيثم ارق ١

 لالا 1 اناصمف صد لافو امضي أ ضفرو ةضفار لبا هو ضفرأو ىورنو ا

 لا خبولاو ْ ضر عزت ىذ قاورالار منع #* ةنيم تاممرضيلاحان رلاىراس ْ 3

 0 ا | ةمرلاو ذ لاف قرذىأض در ماعنو ض اقرأ عجاو كيرلا ءاضبأ ضفرو



 (ضنر) (داشلابايإ ه4
 أ نماول نورمدع نيأن « 5 ان متءةشإال ّناه>ال

 انأنك اقص اناور كتاب « اندهداهرهم ن وكد تدع

 انبم اسبع ىبانألا لي ٠ انشالف للان شف
 ْ انسالثمو نس ضفاخ ٠ انصم اهلكصأت ىلبإأ

 | اهبنسانلازاجاموهو ةضاخم عضوملاواضايواضوخهضوخ أ ءاملا تضخ ( ضوخالا|
 1 ضاخأو ىتبادءالا ىف تضخأو ديز أ نءاضدأ ضو اخلاو ضيا ا اههجحو ان اكرو ةاسم :
 ءلتر ىف م#ىلاب هضاخ لاشيو اهتمكق |تارمغلا تضخو ءاملا موا تضاخ ىأ مولا |
 [قيوالحدغاك بارمشلل ضوخلاو :غلا.ءالد دش هعمت ىف ضوخو بورمضملا ف هفمسسأ
 ظ .”هفاوشضو اتاك اوضوايضتو ثيدقلا ىف موقلا اخو بارمشلا تضخ لاقي ظ

 لاه قاز ىأ كب را اناضيأ ضحدو ضد ناكم (ضءد) «(لدرس

 هتقان فصيرحارلا |
 ظ همعن» اضع ددووب قد # همهتف .ءأم عمتستف ه© هموعىزت ىجاادرتدق

 تضحدو تاازءامسلا هك نءسمشلا تض-دو تةلزا ضد ض- دن لبر تدددو ْ

 | ضرحدلا ( ضرحد ١) قالزالا ضاحدالاو هقااه_ذ-دأو تلطباض وح دست |
 'ء ةرتشع لاه عضوم مما|

 ليدلا ضامن ءرفنتءاروز ه ثصصأ نيضرحدلاءامتبرش !
 ثارمقلا ل اةءاك امهددأ اها امهاذمذ نآام ضرحدو عيسولاة.وأ

 ]|| جاهلا لاق اعاوأ ءاضيأ مفلا ضررو اهلوحاماضيأ ةشردملا ضيرو نطبلااعمأو لسرلا لابح ىهو ضايرالاه_حاوكيرتتلاب شي رلا ( ضيد )ل .( ءارلا لسن ل
 0 لاهو هوو تن نمهملاىوأبامأ

 ٠ "صيمارقلا رفح نم ىنك عنيواب « اشيرذختأ كو ءاّمسشلاءاج ظ
 0 ناكن او كبر كم ل_ىلا فو ضير نيللا نم همكم و هعقيىذااثانالا ترق لق هنمو ْ

 1 هسحاوت كيرلي ضيرلاو ْئسلا طسو مضلاب ضب رلاىفاشكلا لاه عدد ناك ناو كننم

 تبر هنم لوغت ريطاا مون لبال ا لورب ل .ءباكسلاو سرفلاو رقيلاو معلا ضونروأ
 | ىلا ضر ىّتحاشهر- دما سعشلا تضيرأو ان اهتضرأواضوير رسكمأاب ضدرت نغلا]
 | طهرلا ضب رب لاه نمو اوضيريفاوأقدي ىحمهيوربىأ طهرلا ضد ريءاناباعد مهل اوتوةاشلاو|

 الإ لدعو بارض! !لرتورمس- ىأ اضوبر مما! نع شسكلا ضردو ىداولا ضار نموهفأأا

 | ىأض ور :رصشو نالف ىبضيراذ_ه لاشي اه ضب ع ىف ةعقحتا!هتاعرب مسغلا ضس زلاو
 ظ ةمرلاىد لوقهذمو ةللغ بلص |

 1 الابلا دعب مءانه دما نم * ضوير ةاطرا لك فره

 نار دو

 ١ لكو هنأ سمعا ل_-رلا ضد دو ”ىرأاهلاضاير أ دامع او ىدحولاررثلا فصد

 || كفنامهاوقك اذ_هونيرصقءاوناكناوهملا ىو ًاتنمو كم دخو كإه أك نم ىأ ارامعسأ

[1 

 تض ني نشك 2طن سرا



 2 (ضنخ 1 (ماطالمن)

 !ء ترودو. لاك عدضوم : ١

 ْ درحم وللا ف بكو كدنأك ه اذبننمدْضلا ىارت ذود نرحو نم ظ
 || ةضئاسو ضاح ىهفاضمتو اضمح .ضيختتأرما تضاح( ضن ال شحولا دهان ينعي

 | ضئاوءو ض.س ءاسنو رهاطري غاب فري ةضْناك دشنأو“ ءاّرذلا نعاضيأا
 | ىتلا ةقر ائااضرأ ةذمملاو ضمللا عم او مسالاريسكلايةضيحلاوةدحاولا ةرملاةضيطاو | :

 |ةضممنا ِإَ كو :!ةامةضمح تنك ىتلاهثءهللا ىضر ةشئاعتااقةأر ااهبرفثتستا
 | تدك و صاصسل ىهفاهمانأ دمدمذلا اهب رهسا ىأدأر 11 تذرعتساو ضيامحملا عدل اوأ ْ

 ٍ 8 طاحو اعب_وأ انسدقن ال عى ىطخت ثي دحلا فو ةالصلا٠ نعاهشح مانت دعقىأ |

 0 مدلاك'ىثاهنم لسنة رص هو اضيد ةرمسلا |
 ْ | ضد ضف ء:ذطضخ دقو هوغو ٠املا كي رح ةضفللا (ضدخ) (ه0' لسضنإلا

 رعاشلا لاه .ىللا نمْئد ىأ ضاض العام لاسقد ىلا ن ءرعسلا ئدلا ضاضاتاو |
 : ظ ضاض*خ ه.طاعاملاْرغ تاهل 3 الطاعرتسلا ةءك ن منك ةرشأولو :

ْ 

0 

 أءانلارسكباجامبرو سقثلاو داد 1١ ضاضلتاو قدأىأ ةضاضو ضاض لس رو أ

 رعاشلا لاه ءامالاه سل: ىذلاراغملا ض.الازرحلا ضخالاو |
 ثورقلا ضّشخلا نم ىرب ثبحب »8# تاز ةءلطخ مورقأو ْ

 ىءقلانادمطلا ل وقلثماذهو|

 000 ةيقاث عزملام طن ىت- للاى د «٠ مههوجوو 30 ل كءاشأ ْ
 | رغاشلا لاف رصشلاوءاملاريثكض خاض ناكموأ
 | اهرافذج ل .لا غلب دق © لورا عضم ةضخاشخ أ
 | شدعلاةب ةسعدلا ضغللا (ضفخ ) لبالا هنأت متنارطقلا نمب ررش ضانهذلئاوأ |
 1 رعاشلالاك شيعلا نم ضف ىف مهو ضفاشأ
 0 ْ ىادطدد ”ىذةخاو صخلاىزااف #2 قم كلكشيباو ىلكبّنا ١

 || كندي لاقي عراتض وهونيلارعسلا شفتو نيداشلاىلا اداضَدازفئطننتازأ ا
 رعاش ل١ لاه ريسلا ةئيهى أ ةضفاختلسبلا

 حير طسو با: بوضّرك 29 يعول مو ليز اهنول :

 وملا ضةتو اال ةضفاخلاو ىهتضفتخاو مالغلا تنتخ لف مةيرامجلا تضف |

 هو دح اوّرللاو ضةمللاو نوغ ىأ مالا كءاع ضف و لوقل !ك لع ضخ لا.ةيهضغأ ْ
 هللاو طاطغ الا ضافغالاو نيد :وخأاتاءضا اوم ىفءائبلا ف رسكسحلا زج با رعالا ىف

 0 طادصمو«نحارلا لاق عي أ عنرو اني ن مضغ
 ٍ اًسالمشسمو نس ضفاخ «» . اًمسم» اهلك أت ىلإ 1
 ْ | امينا روو اخ روم ناكمنالاه انو هيو هنأ عا بط اخ لجر اذه فار ءالا نب !لامو |

 ْ / اهذخ ًانانويا تت :: هذه لوشب ةئامم ةقحهلب أى ىأر اذا ناك كلذي هبلاطف نوبل ثاثب اهلك

 1 لامقتاهكرتيل ضضاخم تنبمذه لوقي ةوزهم نوبل تنيك اذاو |

5 

 ا
 ا

 ١
0 ٌ 

 ا
: 

5 

 ا ١
39 

 0 ا ا ل



 ” . (نطوح) (داشا باب) 1

 أنفو للا ةرعرع ىلا م-هاندرط ضاوانلعفف قدسعلا:يقلانا حاحعا ىلا باهل يديد

 ظ هعضي اًءش دع لذة يده مسو هيلع هنفا ىلص ننال اوسرىلا ىدها هنأ ث يدا ىفو هضنضح |

 | مسالا لا ضرالاب ىنعيدبعلا لك اياك لك اد. .ءابأ اق ض.ضحلاب هعضلاةفهسلع [ ْ

 ل دشنأو ةكرهالاو "له لاكب و٠ وهو ليلا ض.ش# هدو ىذلاريطاءامللا مضر ”ىضملا 1
 | داضاا مضر ضد او ضصحلاو ا. ارح اقدنا :انأو 5 رن عسب ظةرالا لن |

 | ةيبعبلا كيرلا شما (ضفح )ل ب ريصلاكى ه غمد رهو فورهمءاوداودكفو ىلوالا |
 سشافسالاب نا مورقنياا ةيور لاف ضاق ا عجل اوتيبلا "ف فرخه ىذلا|

 موثلك نب ورع لاف لما ئهاذا تبلاعاتماضيأ ضفطاو | ظ
 اسال لع -- تي موقلا داع اذان هلثبو

ٍ 

 ا

 ْ ! | تييلا "فرخ لمست ىلا لب ايلا نعت رخ ىأضافحالا ن ءىورو عاما ىل.هترخىأ ظ

 أ اضف- ىنانسا ارهدىرتامأ ةيؤرلاه هنفطعو هنن- [ةقح دوعلا تدقحو

 ْ | ىدينمهنيقلأ لا 9 تددذ- ىتعمال لاه داو ىدةو ىلا نال ىنائل ارد صيد |

 ةيمأ لاه اطر هذ شح هنمو لاه همدحرطو

 موسقلاتيداو هللا وصق 03 م6تفدرأورو ديلا تطةحو

 ئدلا ضو مذلا,'ئدلا ضو دقو ضءاملا ميا ةضودملا ( ضخ .: ]دوذنلا كوري يدلاق |

 ' نبللا ىهذ ة ضو ىأاضجقاطتام ةلدأبانةاجلاةياضيأ اضجو ةضوج ضحي خفااناشيأ |

 ,ه 1 سمأو ملمام ضالاو سنار ءىأنيدئرلا ضماسنالفم-ياوفو ةضوهاديد_كاارئاسملا |

 زحارلا لاو ضوجلا عمل اواو لابو اهتوك اف ضملاو لبالازبخ

 هذي ضوملا رب نموايغ 5 ىف دم ىاج نم ىذغاا رت

0 4| 

 معا ع حسم د

 || لانا برعلا ل رقناول ناكام تننلا نملك ناو اهو فوافرطلاو ل' الاو ث هرلاكت ادب نم م[

 ؛ |ةفجلاوضصترتعتنأ 1 كل راب ولوق هنموةعاسلك امل ادريعأ ٌْ

١ 
 | اناةمبن ضرالا تنجو هملالّوكذ "ضل تهت اهلل تاماذ | منال ضمعلا
 | لوقامأو لاقكأ ى رقلا ىف نالفانل ضح لاسم !نملالقالا ضيملاو ٍضحلاةريثك |

 | تدم ىصالاذ.دفتاادب ريهناف ه ادرسالا ضنمحملا نعال ىلعلا ىلغالا
 | لباد! ل مارسوا ةبماح ىهف ض4 ١تءراضو+ ضدهم لبالا

 | نعارلا لاق ضحلاليالا هضم :رتىذلا عضوملا عفلا» ضمملاو ضهلا ىفةمقم تناكاذا

 هدي نمهنودنةس رق ه هضع”ىكامج لك اونو

 ظ تدنضا.4لاو ناك ىبنمبرعلا نم نظر دج ونبو دسع ىفأ نع ميلا مشب ةض© ىوريو ْ

 | [| ضال ارونبمدلاه بشن قلعلاتنهنمضا.لاصاثتك نجار لاه رحاروالا|
 1 ضو تذيسختا ضو تضحو ضاودالاو ضابلا داو ضوملا .( ضوح ال |

 | هيمو هزم بريشت' لاذع لوح ضومل اك وث ديدشتلاب ضو او عدت جاءاملا ضودهساو ْ

 / مم ءاىذوءغو بوة_هرءاكح آل يشر سرردأ ف الا اذار

 -_ تسسلم ل لذ د احا اما ا تم بيس ١ ممم نا يجامل اذ نام ليلا ا ا ا اس و

 عضوم
 لا

1 
1 
| 
 إ

 0 صا ا
2 



 860 (َسح) (مالللمن)
 هم هل مص ل سل اصل سمسم ابينسافسلا

 أ طشلا ضاورلاو ضايرملاو هسغأ ى أ هقيربهضر أو امومسغم أ اضيرخب نالذتانو

 13 لادةيو .شضا.ىاكهنطب ىذلا لاه صاب ريس ام ىلارعال تاق نه_هدالا لافت ناطيلا ميظعلا |
 شر ةدقتو حارتنا نير كبو أ اكس هلم ودمإلف لام شا ريع تقارب ل قل

 ١ ناك ن أف ضي# ىهف تلة سأ ىأ ةقانلا تضوجأ ( ضوج )ب ةمض ىأةط.اءلاثمأ

 كناءاذا قدهج أ ونالف ىئذوجو ض.هحو صو دإ اولاو ضو ىصفان(ت داعنءكلذ |
 ةحراط اداصو م ئمذخأ ىف -او.لغ ىأ موقلإ هنع ضو أةنالف لّتق لاسقب ولا نإ# ا

 قءعاذك ن ءهتذيج أ نوكب دقو داصام ىلعءابلغو ءانسف ى أ هنعمانشهج ًافد.بملا | ْ

 ارد لإ ىمصالا ( بج )ل ةضاهجو ةضوهجهيفو سفنلا ديدخلا شهافا ىومالا لاق تلعأ | ظ
 ْ رعاشلا لاق هنعداس ىأ طم ضمك ئدلا نع ضايع |
 1 لواطم ىدملاو قاب ريما ةضء توما نع انش ناردنلو !

 الباف سيىاطقلا لاقو |

 : ا قاوأ ةنحّْنمْن اك الهو #2 اكاعردنم نعد ل كرو 0 |
 هدو. , تالا 0 )1( ءوطمملا كذكو دنسعولأ هن اكسرتضتو لاستخا يف همم فيها لاثم شيمباولاق |

 7 © مدمر ن_ | الارسوأ ضيئالف ضيح هيام لاقي زعتلا ضدخلا .( ضدح ]ب (”«سضإلا
 هس نرزوس لأ رئي .لاامىردأال ىب_هصالا لافو قرعلا باراعضا ضينلاو توصلا ضدخلا ورعوبألافو |
 تالعملاو هوه نشر ٠ | لاه دراصلا فالخوهو ىارلا ىديزن يب عقواذا مسه لا ضبحو ضينأ ىأ رتولابضبحو

 "عمت 000 وق ]| هة- ضبحو صقن :ىأةبك رلاءامض.حو ضا.سب متم نم ىدتطاالو بور
 كابايعزر و د 00ه جو هايج دنت زمرة وا ضال رك يااا

 ا حال ا ضيحن او ل_لار امشم نا دمع ىهورو اشملا ضب امن او هدارصا فالخ مسه سلا ضايمحاو |
 سعت نا نر “ا اهدل_ ضي مم د. ساف ىأ ضرح ل_ر م ضرح ) فدانا ياهو ثوغلا بأن ع فدنملا

 فكسوماوإب وهو قدعلاو أن زالا هباذأ ىذلا ضر اورعوبأ لافوءاوسه بجو ءدحاو هياب ىف ثدي

 قاس لهي ب هداف[ ىرمالدكنأو دفا ابار رتكتي رم

 همس. 20 دعوا 3 - #4 ىضرحأت بحى . و لمااقفا

 مجرتإ از. رب فا بابشإب ؤ م اشار ابالي شيكا فرط اهنا 0
 يعل ع راو صارخ الا لاقب و "رسناوناوإ#ا لحرلا ض رحأوامر / ا

 ها طر... سستم | رار رتطعلا ضررا داوأ
 ْ 0 ( ا ضِس مات مطار زب ٠ "ضيررحالا بهلك بهتام 2
 ىط.شملا مالا او هض مب ىأ هضدحو هثح ىأأضخ لاتقلا ل هضعا ضخ ْ

 01 وكر و هيساص امهتمدحاو لك ثد نأ ةضاحلاو ثاضل ا نضماصلاو ١

 بتكلم 9 مدع ضرالا نم رارقلا ضرضملاو مسالا مضلان ضحلاو نيكسج ىلا |
 هع سس مرسم 00 يل ل

 ميسو
 عسسل



 يثدأ 100 هدول - شوا

 يي 3 7 ا

32-7 

 اكرم 3

 حر هك نب لائم وه

 (ضر) (داذل'باد) اهوا

 نع انإ ى ينيب نم نيوأ 59 ٠ ضافضفا !اهعرو فتم راح

 )1( حارا لوقامأو هيلع ع .هلا ل مالا ىلع بت ذا ملا ثيبلا سدلدرمملا لاق

 ٍْ خام يلامس تان »+ مهلك أدتشاواوتش مث لاجزلااذ 3

 ١ موس اوه كلرقةةلزنع وهام او ”هلضافملل نم همصعت ىذما لعذا ينهعنوكم ال نأ لهدف

 (.!فالاب ايران مبهضدسم تنأف لاق هلأ اكسفانأ هع ركواهد و م بمدح لي ريابأ مسهم 1 ًاراهسر و

 سابنلا نمناضيبلاو ضيبلا عسملاو ف مسا! ضيالاو زييقلا ىلءهدعبام بص ا هفاضأ

 ١ ددنأو ءااو نبللا ناضٍ الا ت كسلا نب ا لاق نادوسلافالخ

 بارشنيض الا الا ىلامو # دل لوح قيقا دخلو

 نافرعءناضنالا او نيل وءانملا نمت المىأ ءانالا تضس وءاقسلا تضبن مسهاوق هو
 (ىدعسلا ةف اق ني نايمه) نسارلا لاه ريعيلا بلاحىف

 5 كود 1.وأ #3 هض-أ ا رع عا اك 8 ه.ه2# نم هنو د.د رق

 ش ىأ دليلا ةذ- نم" لذاوح فلرقر اهننير اطاأ ضو دن دا نم ضدنا !ةدحاو ةضديلاو

 ظ رعاشلا لاق .اهكرثت يتلا ةماعنلاةضس نم
 ديالا رخآ ناجح نذامالا 5 هب تب رشامر اج ضودح ناكل

 دليلا ةذ_ ىسماقنامزلاببر »٠ هتوخابىدوأنم ّصوح هنكل
  (ديعمب طرقا ) لاهو مهتحاس مولا ةضسو هنزوح ئثلك ةّض-و ةمصالا ةضدنلاو

 اعذ+الزالا!ملعفاحأ ىلا ٠ اج, نصضفنالمكضس موق 20
 ظ ددغأاو ز مفنلا لش سرفلا ذي ف نوكيمرواضن أ ضسسلاو نفيا كرا درة ءاوطفح ا لو ةب

 ل 1 ةرئاطلا تشايواضسس ضب سرفلا دب تضاددق لاي ةنمهلا بو. .ءلا٠ نءود ىى_عدالا لاق

 ٠ | لاقيوربسمو روبص لانم ضي عججاو صلات راك اذا ضو بج اجدو ضنانئهف
 د ددسش اأو ا ضاروءابلالسةلءابلا ت هرسك امناو لو لتزلا ف ل اوق» نم ةغلىف ضس

 قفرطلا ضِس نب اذ_سمواوقو ةضدبل ا سل ل_جرلا ضد اواهلا ف تاةس ىمهمأ!تضايو

 امة فة هر ا تع لوالا- نمزلا ف ناك ل_حروغ ىعدالا لاق

 رءاشلا لاه اهك وابن ءسانلا مدمو قد راملا

 املطم ةمثلا دنع اود #* هع «'رط نضبت نيا كاك انددس

 000 مهضيديتل كل ذباوعم عتقا ابا م هودي ودُدلا نم ةقرفءامأ اريسكبة ضسملاو

 د دلب مسا“ ءايلارسكي ةضمو ةسابعلا ةلودلا باحصأن هةدوسملل

 | ضر هيرب نص رجلا ةي هب صغب قي رلاكيرصتلاب ضرما 4 ضر ال( يرش
 ظ لثا ايفو ةدغلا ضد رااودهحلانإ وح وم ىلع قي نعل نأ وهررستص# غب لابثم

 (سقلا كرما رعاشلا لاه ضرما نو دضي رجلا لاح
 ضيرح دنع نا.دللا لدخا اذا ه ”يلمل سانا ننغيل وغلا اك

 سلا ىسعالوقهنمو ىضقي داكب ىأ هسفنب ضر يوه لاق نيمندالا لاق

 باطولارذص هتكردأوإو : » انذد رح ءاسلع َنهتلذأو

 تاو
277 



 |[ علا كي ظ

 رعبا ١

 نلفلابخما ات تاليف 0 ما 1

 همنو(١) 5 ضد لذأ!ضانأو لرد لا للا لج ربل للا ا
 رابخلاونادنعلا ضانأو 2 اهارذ ىفاهءورق تارخاخ 1

 ىأ1ذبأش ضني ض [كلوقرد ضو تاكسلا نب الاه اضيأ كلذ تاعن ههلوق 4 ضِأ )| 1

 تراك ؟دقتقاضبأ كلذ تاءذ كل لاك اذ او لاك عمر ىأءإسأ ىلا نالف ض 1لاقداعأ د ٍ

 اهعطقاضرأر كذب رهزلاو راصىأادك ض ا سد 8

 ْ )2 قلتم ةعاس فت فومس 7-3 هناك ض7 1 الااماذ !تعطق# ا :

 ىأ ص رام لاعيرشلاب ساولا كاذكو ليلقلا لضرب( نع ب( )2 ءاسلا سل | /

 ىأ ضرب نيسعأ | ن نءءاملا ضربو ضارب ,أوضوربو ضارب ,4اورمغا!فالس وهو لدلق أ |" ١

 صراسءلاوالملق امش * هزم ىفاطعأ ىأ اضرب ضريب و ضربي هلام“ نمىلضضربولماقودو حيرخ

 اهتدشءوةدحاوءاسشال اذهٌدتسن نال ضرالا تدنو ىتاهلإو ىحبما !نمضرالا رامل أ | ْ 1

 / صرالا تضربأ لاقي اه_سانجأتند'تلاطاذاق ضراب اراغ .”تءادامىهقدن_داو ا

 هده اذا ولا تن“ تيتو سلا نم ليلقلا غمد لا ضر اورو نانزواعتاذا ||

 |ضيل جر( ضشب )إ لاعرلاةورع ل تاق هنا نمل جريس دقن ب صا ياا وال اق الما 1 :

 جفلاب تضطرو ل_جرانتض ذر دقو ءاضرو أ ءامدأ تناك ضيا راحو 2 دلخلاى.ةودكأ ١

 ةصاش ضاربلا نم سلو لسا صخرلا ض.لا مصالا لاقو ةضوضرو ةضادضن رمدككلابو
 يقال لا سى شيب ضي املا شيو ةنبرلا كذكد ةضوخرلان م نكتحلو

 :رام ىأ هر ضييام لثلا ىفوءاملا هل لق ضوضب ةء.كو ىلقلاءاملا كير تلا ضةيلاو أ

 ةيؤرددنو هلوقي مهضعرو ةيرقلا الوءاهسأ ١ ضب لاس ةيالو لذا برعضي هت اذنص 1
 اشباع نك انت ناكر ه اضغا زغالوقتلقف ا

00 

 ظ ىأ ةضاي مشلابلِجرلا ضغب قو ند دوف ( ضغب) ةبطو خو ةدحاولا يلا 0

 ْ | وأ ض رغيو ضغبمو نذءوتقم ىأ و غبأت اضيغت ساشااىلا هللا« ضغتو اذءةناراص 0

 ( ضغملاة دش دشءاضغنلاو نال دع سدق نب ذه _دنب نافظت نب ثدر نب ضمغبو 8و سدق نم 1

 ل هللا دض ضغابةلاوهملع ساقي الذاش «ىلاهذغبأام مولوقو رسسكلا ب ةشغلا كل ذكو ا

 تددت دقو ةةزيمو لزتءاولاه اك ةضاس و ض اساولاه دقو ضالا نول ضاينلا( ص 7 ظ ْ

| 
 مضي ٌض- ةل-فأو ضد ضرالا عجواضا ظنا ءذنأ صا او اضاذا ضن افاضسم ئشاا

 ضاربلا ىفهقاف ىأ ضن هضايف هضيابؤءاسا ا مصل هربا >امشا هزم .اولدي ابماوءاسلا ||
١ 
 هولوة:ةفوكسحلا لحأو نهي ليالولالو افا ة ناو يشوس ا الو

 #2 زخارلالوةءنودحو



2 
 : اهلاءإ و "امير

 خارا 3

 ه6
 6 سمسم مل حسا

 ١ را ) د اذا ثاء) )
 معمل رص ١ ع رس يح مج يس سس بسس د همت ١ لل مم دج محمل ميم حمس مصخع 2

 ١ ىصالض امعدللاو ؟ ْئىش لك زم ةغ بك لا نطاب ضمأألال اشبال طباع ةبقج ىف |

 || فلا ءاضإ أ هضراريعتلا تضيأ لاسقي ) ١ نع هدب عفترت ىح هدضعلا ءديغسر 323 نأوهو( (

 : ريتال هْيم تموشهيز زوأو بلا وهل حلا كالذو ضرالا :

 ضًاوءاسنض نأ لاقيدقرع :وهو اسنلا ضاية:ا ضرأتلاو هندزؤئشلا دازل اةناءكت
 | عضو مسا( ؟) ضابأو ىهمتلا ضايإ نب هلئا دذع بادصصأحراواثا ن مةقرف ةمضانالاو | روع

 ةضرأ لامة: نأ امنمةدتاولا قدح ناكو: سند مسا ىيهو سيو م ضرالا (ضرأ) عر

 | ثينأتااءاههنقّ سبل ىذلاثنؤملا نو*»م دق منال تاضرأ ع_هباو اولد مم_مكلو

 عمال ثنوملاو نوثئااوو اولاءاوعمذ_نوضرأ اولافمثتاشورم م-هلوقك ءاثاوفلالاب كاثنإن

 ٍ ظ 27 نريسبلا سبأ ا :لاشيو هرغسف ع يضيال دوسألا ضأن طّوختا لوي 1

ْ 

 ا
1 

 ٍإ

 ا

0 

 ْ نمهابذوءنوتلاوواولا اولا هم_مكنلو ةبطو ةيئكاصوقن»نوكن ناالانوتلاوواولاب |

 زحارلا لاك ا

 نحارلا لاه هيلا

 همس ميسم م يسب

 | ضورأ ىلع عمق دقو تنكساعرو اهلاحىلعءارلا ةتالاوكسسرتو انتا او فاالا م عندح د

 سامقريغ ىلعاضي أ ىظارالاو لاهآو لهأ لثمضا رآو ضرأاولوة.مهما باطلا 8 ءزو ان

 دقوةءارأ الاس . ةمكر ىأ ةضلإ ا و ا 3

 | ضرأال لاشيو نيا ةبصمىأ ضير ضرأ انتئرورعو أ لاغ تعريفا مداابتضزأ ٍإ

 ّْ انسرفم ميال لاق ةنادلا منا وق لفض رالاَو كلماأل لادا كل
 ْ ظ | ار تعوق ىتر سارع نما لافت دص رااوةاذةنلاضرالاو: راطيبلا اهضرأ بلقيإلو

 ادئامص منسي ةمرلاوذ لامتو ضرأ ىبمأ ضْرالا تا رزأضرالاتارزأ]
 مولا هءوأ ضرأ تدعاصناكوا « اهكيانس نمازكزسوتاذا ظ

 هةيدوو ضر أسم فو ضورأ وهذ هكزأىأ اذارباهللادضر .آدقو ماك لأ ضْرالاو: :

 لذفلا عذج ىلع تدناذا|مأف ضرالا ىف قرع هلنوكي نأوذو ءاراارمسسح ةدر اي

 ١ موسع ضدرأ ل -جروربووأ فزوصن م مد طا درمسكلا نيا رالاو بك ارئاوه

 ضيرأ ضي رعئثو مهقلن أ ىأ كلذ لعغينأمسوضزاوع لاقي ىعضالا لاهريخل 0 :

 | بشملا لك اخو د كيرصتلابةضرالاو نيم ىأ ضير أى دج لوقيو هدرغت مهظعلز هعامشإ ؛

 ْ هبىذل! ضورأملاو اهتاك اذا ةسطورأ ىهف نيكتلاباض رأض رو وزة بشلل تضرأ لاقي ْ

 اة رقلا تضرأ و د عرب ع ىلع هدتسجو هس ارل رح ىذلا وهو ضرالا لهأ و نامل ْ

 انا نأن ؟مأاذا تيتا ضرأتو ةةاا'تدسفو تاب ىأ اسبر نعت لامة ماضرأ ضرأت

 | لاه ضرالا ىلالقاثتلا اسي ضرأنلاو صضصرعَتو ىذه ىأ -ىلاض أتي نالفءاسو رع

 ثدلتامىأ اضترأتامو نالت ماعقف ئحارلا
 اًضاضالا باطت تلطءاخرخ 8 اضاف ةماسعن نئعن "و

 رطضاىأ[ضاضتن اهمل نش ردوا وا ْ

 5: للا ضْيئالا ( ضنأ ) ارظضءاكأ اًضتوم ةساحاذ ىرت ى

 | نأ لاوقردسماشيأ ضيئالاو هنت لا ذااضا مات غنا و معذب ىذلا«ىف نا ِ
 يسم تهايصس ممل سس سم معمم

 معللا

 |رسكل اب ضاشالا ( ضضأ])

 ظ
 ظ

1 



 تمص لو وشي ني لك ل نم دانا ينطق كب لا نبا لاق( صحو )ل لجر مسا

 قماومولا ص وصد ةمهمريغءاملاو مانالاودال بلا ىعزدرن ىأ ةصخزانبن شازأ ظ

 - ريغبصلا عقريلا صاومولاو هزم راني نيعلار ا _ةم ىلع هو ورتسسلا ف بت | ش

 .نوبعلا صراصولا نيةثو ىرخأ ناكو اسامح نيرأ ىديعلا

 00 ُ نايلي ارا ىهو ميدانالا راجت صو اصولاو صرصرتلا لم باةّنالا ف صمدوتلاو |

 ادد < 0000 يراها حبر نامل( ىار اصواصولا صة:تابلصن زحارلا لاف |

 د . 2 نحارلا لاه اهسفنقئملا ثصقو نوكءالو اج كك | |
 ادن ا )2 هصقوف هن 1 5 هصهوأ دي دش ناش لازإم ا

 "0 يوازن ا أ تكرجاورخ اهليقداسلا ىلا ةعضلايهواهتكرلسقت:اهلا ىلع فقول هصقوف ازأ
 0 آذ_خو ماطيلاذخلل اوقكوهو هتل- ار. تصقواضيأ لاشي وص و ةومو مف لجرلا ضقوو
 صقو+:ملوة:قئعلارمدق كي رصقلاب صقولاواهةدي ىأ ماك الا صّقي سرلاو ماطخلأب
 رانلا ىلع قلت :ناديعلارابك ايْضيأ صقولاو هللاهدقوأو صقو أو هفاصقو صقول لجرلا |

 اصقو حب وضلب نمتريسكدق 95 اجرأا ار#ثالاراخلا يلطمهال دمج لاق 1

 ١ ندع رولا نيباموهو ةقدصلا فص اقوال دج اواضيأ صقولاو ران ىلع صقولاسةإد

 ًاريشملا ىلا سهلا نيبال رمشع غل ىف - ةدازلا يف و مالو ةأشانويفن اسس لب ءاللا غات ناو

 ا 8 ىعروا] 5 | ةصاخ لبالا فق ملثلاو ةماخر لايف صقولا لعبت ءانلعلا ضد وقنسشلا كاك صقو |

 7 ب 0 أوطخلا برا ةياوزئاَزن اذا هسرم هب صقو نالذ سه لايق و نيَمضي رفا !نيباماعمجن أ مهو |
 5 ارم 59 ل | صحولاو هقاهصهو دقووخ)ائشل ارسكص حولا ( صدد إل هكمقد رطب لزم -هقاوو |

 00 ا | 0 3

 نعل 00 |ثيدحلا قو ةصهولا عضاومىعي اصعاوملا صمت لام ىلع رجا رلالاك طولا دش ءاضبأ|
 3 القيم اف يل--رو يضرالا ىلا نيو بردت ةسدو ةئللا نمنح اني مالا ١ مذكنا

 حارا لاق 1 ادهن "اك قاذناصوهوم

 (.ةثافلا كسشتي دنرام ٍصخرم

 ثا 3 "هال 1
 م 5 34 3 ؟!ضبقلا يدنا قالا ٌحارلا لاه طاش ثلا صيهلا ( صبغ ) ( الا لبسسمف)

 ه) ع 0 ع ار | لاه بغتو هذ بعت ل اثم ص.هو وف صيش دقو

 7 يسد لإ 7 را ني ' هيه ىذميبثذلا ب ذك * اصلمءايشر ىناطعأو رو

 بعك 4-0 صرو» وطو سد ِر *نمنطن ولأ ردصم نصب ز دب :زغىذلا تمسغ ( صمخ)لا

 زال مف ىأ صصيو صيص+ ىف :ةلدرلبا ص ميدي زوبأ صد ) ابا مس

 هايم نايغجلاو ةريش ةرصشلا لوةبذءان ميوا ل جحي برغل |!ضءعب

 دوسورو# سبر 5
 قرل اهم ضانآ عيب اورخذلا مشلايضرالا (ضبأ) اس

 الكيل



 (ضرف) ماملابا) 3
 ا

 || هتكرع ئثاا تصنصن لاقيو صدعج ل هريعبلا صخدنو لمعلا غ وأب ىهتمه ىنعي قاقلا:
 - ]| هئاسا ضئصتر وهو ه-:ع هللا ىذرر ع هلع ل خد نيح 'هنء هللا ىدرركب ىلأ ثياب ىفو

 0غ ا بباىرخأةغاهيضو لاق ريغالداصاابوهدسعوت ألاف دراوملا ىفدرو اذه لوو

 .عمرب_غنيسعلاو لجر مسا صعان ( صعن )) ةمدلا داضلاب تضنشن ثي دا ىف م.

 |شةخالادثنأو ه«دغنرعشلا فءاج دقو هرّدكى أ اص.غنت سيعلا هياع هللا صغن ( صغن )
 ْ اريقفلاو غلا اذ توملاصغذ .*« ّئشتوا!ق.ستوملاىرأال ْ

 || هقوىلاهتهلوقكو ديز بهذ دقف ديزامأ كلو ةك ا ذهوراعض الا عضو مى توملار وظأف لا |
 ْ هتسشمع تضفغاتو هروظأو مسالا ىثةرومالا عجرت هلناىلاو ضرالا ىفامو تاوعسلا ىفام ْ

 |يسبلا كدكو هدأ م مي ملا دا. هغن صفتر رسكلابل_درلاصفنو تر د تح: ىأ

 دنا لاق هيرمث ملاذا |

 0 لاخالا صغث ىلع قه ثنو ه٠ اهدذيلو كارعلااهدروأف
 ْ ْ صاخ:ا | ىنمصالا لام تعزو ألم ءةعذد ةعقد هجر اهاوس :اشا اتصقنأ( صفن)

 ظ ضخنأو دسعوبأ هنعءءاكح توةىت-اعفدهعفدتىأ اهلاونأب صفق ةاثلاذ أي ءاد
 ا اصفناهفاك أىلءءامدلاىرت . رعاشلا لاك مالا نم ةعفدةصفنلاو هنمرثك أىأنمغلا

 ||| ىأئدلا صقداو ىدءّيالو ىدتيانأ هةصتنوان اهقنواصقنئثلا صن( صقن )

 ا
 ا

 | برعلا ةصيقنلاو صقذلاة دةاملاو طصسا أن ولا ىرتشملا صةنئساوانأ هتصقّاو صق:

 . | ئثلا نعمابجخالا صوكتلا ) صكخصبن ) هبلثي و همف عي ف أ امالف صقنتي نالفوأ

 | دقورعشلا تت س غلا .( صغ ل غجرىأ ص كيو صكتي هسقع ىلع صكن لاشي د
 زجارلا لاه ريثكتالدةشاضي أ تص؛و ةأرملا تصخت

 ظ اصاخت اهجاس تسمو .« .اصاوصو تسل دقاهتملاب ظ
 . || برضرسسكلابصغلا مسالا صامغلاو صخملاو صفلامءانل نيت ىتلا:أ رملاةصمانلاو |

 3007 سدقااو هارعاشلا لاف تدنمش لك أدق ىذلاتينلا صمْءلاو تنزل نم

 سدا كرمال د منو رأتلا ص ونا ءارغلا لاق( ص 9( ظ
 صورتو ةوطخامءرمصةنق « صونتكنأنذا ىللركذنءأ,3

 صائم ني>تالو ىلا عت هتالاقو غاروَرُذ ىأاسص:مواصون صو هنرق نع صان لا-ةدأ

 صانتساو ىد-ولارالا صونلاو رةملاوأملا |ذوأ ص انماو رارذورخانت تقو سا ىأأ
 ظ |ءانرسف دسقو اسهسرام ىأ ةّردملا صوانو لارحو ةوق ىأ صيوت هباممهاوةو رخأتىأ|
 000 ظ ةرطافأ

 | تيكسلانبالاق عاد قربىأاسي و صمريعو قريلا صن و ( صيد والا لد

 ا

 اك اوو هعمسان لكيزشم ناك اذا عمم ةدداولاب الفنا لاس وهين.عخفاصدبواورملا صضصئوو ظ

 اهب هلرظيام لأ كلذو ىزان تضرو أو اهتنت 'ر لفيف لو أى .ضرالا تمي وأ لاش

 « بع سدسول سس بسسس يس  سيووسسسيس_ ويس سسوس سيسي مل رس مس حم ل هعمل ةصيصصخل يمص



 هلع___اضلل_تتالقا
 عستملا لثم ةوومملا قدسعىلأ نع مول نم غلا عض زيناك اذا ناصملحراضنأ لاقت !آ

 ةضيقلاو ةدمةلانينامق رغب ةنن.شاه مدن ام قرثو هلكمفلابةضخملاو نا الا فراش هنأال |

 ( نضعه لاقت هرقل نم ض<هغالون يللا نم صمدغورانلاتريغا ءاضوت اك ثددافواأ]

 ( صاضال اوت ةماغلاو ماعظبملا خفي ضوصملاو ىضااذخاي*ادةصاخملاوو غاذامءاناأ]
 دباولا هنثاك :و_سيا.ستمعصلخ أ ناك اذاهم وق صادم ال لاقت ء وش لك صااخ ْ ا

 ميييسعسم

 نإ 3قاصلاخ ناك اذا صماصمدزو سرذوتابناضزأ صاصملاو تملا عه او ناثثالاو 9
 ءاوااكي رعتلاب ضءم اور. عوبأ (( صنم )دي دشقلاب ةصيصم لقتالو مأثلايدلب ةصم مصمو ]ا ٠

0 

| 
١ 

 لان ةذ ضعم ا هنء هللا ىذر رعى ان رأى دءمنيؤرع كت: ثر دا قواصعم صععأ 1

 | نبالاق( صخغم ]ل بئذلا نالسسع نضوهو ىبثأ ا ةعرتس كيلعىأ  ىلشعلا كيل ءتذك 1

 أ رانش ضقملا تكلا نتا لاكو اهظفانماهادحاوال اراء تناك اذا ضاغمالباديدد |
 ٠ ظ نحازلا لاه ةامغمةدنعاولا لاك لالا |

 01  ازو.خاصمءارجوامدأ 8 اروح ةثام هو عن ْ
 | نض+ دقو كي ران ضخم لوقت ةماعلاو لاق عجوو ءامملا ىف عممطةنتنيكسنلابٌضغملاولاق |
0 1 8 1 0 0 

 (رمسكلاناى دي نمئشلا صام دقو قازلا كي ركاب صلللا ( صل )» ضوغمووةلجرلا
 ْ زخاَرلا لاق هملعنضمقلا نم نك هتنالو هنءنازت ىكححلا تناك اذا صام ارو صاع 7

 ٠ اهيهىدك شنلاننذك « اضلمءاثرقاظءاوّر ٠ ولالا ليس ف دبا
 نضاملاو تظهدس أ ىأ ا هذاؤل ارا تداءأو منا فنونلامغدتو تافأئ ثلا صاغناو 1

 راكان ال نضعم كقؤت دس هنو سم همدق حو هنسأ اهم هعرصقي هناك لحرلا تهعىف

 ةلاسغلاةضاولاوهثاسءى أ ئشلا ثضمادقو لسغلا ص ولا( ص و* ل ضالمو ظ 3

 ةمرلاز ذ لاه ' لئاداناناالا ضودفلا ((صخن) (يتل# 1 ١)

 باظ> امناولأ فلم ارمسلاق دو # ةلهحم اهابشا ضئاخو دي : 0

 |وأل ام لبحلا ضخ تاوصأ عم ترذ وغوتناا ثيدخلا فو ىلا لاصأ مشات صخفلاو أ 1
 صخن ( صخن ) مهريغو ا دحأ ىل ةرغ ضل ناخضأو هدفسو ليلا لضأ صفا ادسع | 1

 .صخانز وغو سحذد ىأ هل ضن اوارإك لزهوذدخ ىأمضاان صخخب ةمملاءاذاب ل را ا ا

 |تمشنلا قي عفترااصودل صاشرو ضاشب ضدنا( ضدنا الاول :
 | تددنأو تكزرناىأ ىدلي نءتدشنو بوةهيءاكح اهعضوم نعت عفترا ئأدتنتا 1

 : للا ه5

ٍ 
 نم ارا تدشذو عفترارتولا صشتو مهانعزأ مولزنم نع مه امدثناورغ وأ لاق رع
١ 

 رشي لافت عفترملا نا صسسلا مهلا, صاشنلاوزشانو ضان ىوفتزشن لئماهجون
| 

1 
 ا اهون هةصعابرتا |اصاشن يب اناك راسا انوأرالت

 ا

 0.اوبأو

ك ىف انتسصام_هلوق ( ضد ))
حمدي دشاارع شل! ضم ١ ىدصالا لا

 امىدقأح ردتسي 

 (نالذىلا تب دل تصضنو" سورعلا ةَّدمءهئمو هتعذرئثلا تصدت رنقاذهاو ناك اهدنع

 وع يسمو وم



 نعي ْ (داما ١ بأإ 14١
 جاسم + ديم 7 مس وم رهن سصصسسا 7 لسع همم مستمر 1 ةماممل يستحمل ل يمصخ صم

 7 ةمئقت ماظل ه«هنتتاوهداصى أ هصنق :ردصمنيكبتلابصخقلاواورد |||

 لا صيت( صر ( اهريغلنيراصملا ةلزيعربطلل ىهو صن اهتئادلو | وةصئاقلاوأ]

 1 بيو ذوبأ لاق اهلصأنماهطوقس ِ

 1 رومجو ةرثعسانأ لكل * هنإريصلافّن َّنَدْلا ص.ةك قارف

 ًارعقنملا صاقنملا ىعمالا لاقو ترانا رثبلا تصاقناىومالالاق ةمدملاداضلاءىوربوأأ ١
 |صيخس( )دجاو ىععامهورعوبأ لاق والوط قثنملا ةمدعملا داضلابضاقنملاووإ منه داذإو 7“ هبه تر
 ظ حفلا موللسو هيلع هلنا ىلص"ى :لاهلدق شدرق نم لبر ىيملار يسكب ةءايصنبا . فانتم ب كلا مصا و 8 1

 افجر صيسكلا (صدك طقالا صيركلا .( صرك )إ (فاكرض) ظ كرهزالا زل. 3

 | ]اة ردعسو صيصأ و صيمك,ةو تأ هلوق مو سوما مءاوتلالاو تك ر طا لاقيوأ] 0
 007 ىظلااهيداصب ىتلا ةلايملا ةدصكلاواهوتوةدءرلاوهةدسعونأ
 (ٍ | ايسيااطيعمالا وسي ساما ىساللان (سس) ( مرضا

 1 ا . ىلذهلاذئاع يأ نبةمءالدشنأو هّرطضاو هيلاه الأ ىأ حلاو مالا ذأ]|

 0 ب مل يملا 5 افريصاجولو اجار همك دع 1

 لإ ةيلاغتف . فصام ال ةهادلا وةدشال مسا اودو ريكسحلا ىلع ةشممصخلان ملاعف صانوألا

 (لوقي ضفاشنا زن ىلع ب هذ ص صح عضو مو ىمهتلت هلءاف ىهو ةمنملل مساق الك ||
 | يأئثااهصضلا لا قيرخ ؟لوق هيفو. .هنمىل حرخالامىلاةهادلا ىئيملت ل ىأ ىصخاتلا]|
 [داد_بالااضبأ صايخلالا وصال نم لالا ىلعامصت صس- ص.>نو - هشبل ْ

 0 زحارلا لاه قمضلا صرللاواههم3 نا ىأ ةربالاتبمعقأ !لاقد]]
 1 0 يدب او « اصخرانمكيلاورتشادق 0

 ' اتيت ل مالا ةللانوكي نأ صخللاو جرمشااونيستلا صرنا /( صل ) ْ

٠ 
1 

5 
 ا
1 
1 
١ 
0 

 ا

 ٠ ةقشبال هنمح رذينبللاذاكيال سللاريثك ى أءامتارسسكب صمدن ع رضو صلت وهف لجرلا |إإ ||
 : ا درا زل صلو هينتخل مشلاب صللاو ىمو للا دخاو للا 4( صدا 1 .

 | | اضرأضلالاو هنذأناسعناداكتنيبكسملا براةاملا صاالاو وما تاذةدلم ضرأع ||

 ( صول ١) ٌصيسصرَتلا ف شغل نامنبلا ف نصيصاتلاو صداه سفو سارمضالا براقتلا أ
 ا 0 0 تيم مو ا 3 زان أ مل

 00 يركز كا رمج وعزم 56 3 را ! - 1

 ًارابتخالاؤءالّتالا ص قمتلاو هن وشنام هتدلخ اذا راما, به ذل! تهةثو صحد || 00 . / كعيرار و

 | ةصمرسكلابئثلا تصصم صق* لبالا نم قلك ادي د-ثلا ض.كلاو صوءمملاو ا

 ناضماب م_هاوقو هصفئشلاهتضصعأو هل هم صا نص هقلاو هتستءاكلذكو ادعأإا
 1 . رعاشلالاف تاصمالةثالو همن ءاذك ضام ابك أ ل د6 ع ناهاوقت خشةناصمان ىتاللو |||

 1 دءاه ناهمؤالا تذةذاخ 4 اه: راند قوق ترخ ىموم أن بناه ؛

 مدمج نحل ممم . يصمم 2 : هد



 ه1 (صنق) (داسلا لضلإل
 10 نجت ا حج عدسات تجسس مدعم فل دعك ين هند شح دعم جس سم ع سر

 رنا يتصنل نسل اسفل ) | ( كسق تاريعشن مما مزلأوه من ولوق هنمو اهريغو اش | ْ

 ىأ ءاضدسلاة هقلا رت ىت- لستغتال ضااش اكن دا قوامههدسىأ هرادزغدقدتو |

1 
 ا
| 

 (2) ب رئالو ةرفصاهطلا.ذعالةصقانا اكاهب ى منَ ىتاا ةقردتاوأ ةنطقلا جرت ىت>|

 ' اس رةفص لاقو ةيصانلا ارعنسش مضلاب ةصقلاو |

"2 
| 
| 

 اغلا ىف امر مصر تنيعلاو #2 هلحاس تن غش 4

 : جتنا صقادقدسأو يظع ىأ ص قاصق لجو ةَدش عم لغرب صق ىأ مضلاب ةمقصق لحرو

 ه يرض لاقي( صعق اهئيخىف اهل تعنوهواضيأ ضقاصق ةم-و. هتوصىف هت عنوهوأ|

 يرش ةتاصأ ذاق نال ق تامل" ”ىحوأتوملاصعقلاو هناكسم ولد ىأهصح١قاف !ٍ

 أءادصاعتلاو (5) ب املابحوتسادةذاصعق دق نمثي دعا ىفو هناكمتايخ ةيمروأ |
 ا
: 
| 
 ة- 2 ىئيذتصعق ا

 أ
 ءدلا صاق (( صلق )ل ريطال ىتلا صافقالا دس او كيرحتلاب صفتلاو دسعوأ هنعاهاكحأ

 اهتءو ةماوق تد دشا ذا ادفق ىظلا تصةقورعوبأ صفق

 دو غلا صاعتكس انلا ف نوكيناتومو ثي دسلا فو تون اهئبلبال فلا ذخأي |

 | صالقو صلاه امو هرمبلا ىف عفن ولا صاق لاقي عفن رااصولق صاقن |
 'ّ سدقل او يما لاق صراقوأ

 صداق نه اما ارمذخ قئالد * انريشم لال ارخآن ءاهدروأف ْ

 صايقت انّه ىو مد « صضالقدرانن ماهي راب زجارلا لاهو | :

 يدلك نمألو لما ردا وعسفترب وا يف مهم ىذلاء امال تاصاق عمو ركبلا سماق ىهو |
 1 لظو ةسلاع ةفشو ل-سغلا دعب بولا ضاقو ثوزنا ىأ: ةشت سات لاقي ىوزئاو مذا | 1

 ةقاسنلا تصلخأو ايش« ءانسر وظاذارمعبلا صاقأ لاسقب تدكسلا هبا لاك صقناذا صااق |
 سرقو فيصل ىفاهن:نوكيامغنا نمسلا كلذ ناك اذا ص الق ةقانو فصلا ف تنهساذا ٍ

 رشي لاه .عئاونقلا لي وطرعشم ىف رشم ماللارتسكيص اقم |
 | راروقاهمف صاةمبقأ # دهووفلئاصالانر عملا

 ْ صْئالقو صاق ص وللا عجبو»اسنلا ن هوي رانا ةلزمج ى هو ةباشلاقونلا نمصولَةااو ا

 ةددسءولأ د ثْنأو ١) بالسو ٍبلس لم صالق صقل عجبو تا دقو مدقو مودق لد“

 ىلا لبالا ثانإل مبكر رباملوأ صولة اىودءلال اهو اطذاطالا ىلعتتحت صالق ىلع ْ

 | ىنأاذاق قم نأىلا لال روك ذنم بكر باملوأدوعقلاو ةقانىهذتنثأاذاف ىنذن نأ |]|
 | نم ماعنلان دى 91تباسوانلاو 5 راب فقالا ايهامزو سيو |

 مع ناري زعلادعبل ذن 1برضير املا اوهو ساق م .:
 عهجاو سلب ىذلا ص.مةلاو حوم اء اهكّرساذا ةممانر هلا صقو هلجر تدمقف ءاسن عش

 (صنن) هل ىأ هصوقتفاسق هستوةهةالاو ناضوقلا 1

 موقذعم نب صنقونبو كي ردتلاب صنقلا ل ذكو د.هلااضيأ ص .نقلاو صانقلاو صل ظ

 | كلذكودئادلا ضانقلا

 الو ل_ةراشغبالهناىا )3(

 برد كنعهمقلتنأ عيطتست

 ركنأن او هي رقنمىتشرنا |

 شضئاهل اهارت ام ةمشغك ةيزماا(2)

 3ّى :ءيشااو مرلاةءالادن#

 ةردكلاو ةرفصلا نم لق ريسنلا

 نس دارأريثالا نبا لاق ١)

 لاقو هأ توملاد_هب عجرملا

 هلناو ىلا عتهلوق قعىردزالا

 ب امنسسحو ىئازان دنع

 تزول بال_!انا همف )0

 هربنا الابار هوبا

 ضصالةااو بتكك ب ااهعج ١

 هراطناف همحرتم

 نسوماقلاةرامعلاثرلانمهوق

 ةرايعوفطءااواون لائرلا نمو

 ماعثلا نم صولاقاا ناسألا

 لكثملارلا نمةباسشلا ىئالا

 زاجوهفكأ ليلا سواق

 01 ها اهلاثروا مناتس ماعلا

 فذحي



 قيقا باس ورز
 8 بارع انسا ل ب

 7 املا 300

 انهلج نو# 2 2ه-ةادلا

 مةبسا ارز .- ضرغلا و
 5 7 !فتقع#و

 ىلإ ه هز ل

 ا 7 اج همس ج2 م سم ا سو وص مم يم او و مس مص ص مصمم

 [صصت) ناس ال يم

 ناعباضأ ف ارطأ هبلسغا أ ءاهيصرقال اقف ضمحلا مد نعهنل أستأنماّناثي داطافو أ
 د
 .[|| روصو ةريص لم صرق ةصرقلا عجو نادغأو ةنضُعو ندغ ل ثم صارقأو ةضرقص هرقلا |[ |

 ا 2 :الديدشنلاو ةضرق ةدرق معاق ىأاصب رقتهصرقواصرق هصرقت نمعلا ةأرملا تصرقو ْ

 ىأززِف صراقلاادسعل ما فو ناسالا ىذحي ىذلانبللا صراقلاو اهتبعس هشلا صرقو ظ
 |[سياذاناوالارووعو نو بابلا ص اًرةلاو داو سال امقافت عي ضج نا ىلازواج :

 | هيديو هنلحر ة-كتو ناسن الا عمت نأ ةدفرقلا (( صفرق ]) ورع لأن عةصارقةدحاولا |

| 
 ِ | عجوزيللا نم ةصرقا او مذاب صرقلاو هن هنعطق ىأ دعوت أ لاقدب دشنلاب همصّرق ىوزيو

 ا ١ د-هقتاقكن اكفءاصترقلا نالفدغق تلق اذاف رصقن ودعدوءةلا نمت رضءاصفرقلاو :

 3 ىلءام-وعضب هي دس ىتدعو هلاترب هيذفن قدابو هنتما | ىل_ءساع نأو دو اصوصخشا دوعق

 ْ وهىد_ولاونآ لاو داسع ىلأ نع بوث !ناكمدا دينو حسم: ب وغلا دعاك قاس

 : |با رعالا ةءسلج ىه و هيقكظ نأتي وهب دخق هنطبقضايو امكنم هيكسر ىلع ساده نأ

 ايسكل اهب اري غل نتلو « ايضواربو تاطضماول 2 ددنأو|
 الغلا ماركلا نالنع سقو #4 اءاكو |ء_هرح تكنولو

 امله ال5 - راعأ ىدغ * اكنذم اصفرقلا تسل مث

 ١ ايلقامانالا تناكصحام ه ابرائشتالا|تذخمامت

 اد بلا نهنانسنالا ايف نكسب راغس رفح صيمارقلا تيكسسلا نبالاف( ضءرق )

 ص.ءارةاارفس نه ىفك عب وأن ص ادد ردب_2 أ اطوءاتثلاءاح

- 

١ 

 ْ صق( صصق ]ل هتينتقا ىأ هتسنرقد_ةودادطصالا ىنتةمىأ صنرةمزا .( صنرق إل
 | هرثأ ص هقتو هرثاص قا كل ذكواصدقام_هران* آ ىلعا در أف ىلاسعت هقنا لاه" هع" ىأهرثأ
 اصمقريشلا هلع صق دقو هو-و ىلعهّن ور ثد دا تصصةقادقوثد داو الا ةصقلاو
 ركب ا هيلع باغأر اصىت-ر ددأا عضو م عضو تقلا ص هقلااضبأ مسالاو

 صققا اذان الذ نءانالف ريمالا صقأ دقو دوقلا ص اهةلاو بتك:ىباا ةصقلا عبفاقلا
 | ضاواذام ودلا ص اشو هنم4 هدد نأ هلأ سهصةتساو ادوق ل2 وأ هرج لش م هحرف هنهدل
 | هئيلءاندأ ىأت والا نم هصقأ ىت- هيرض لاقي وهريغوأ ب اس ىقهيساض متم داو لك

1 
| 

 توا +<.هدقأ ىّت- هبرمض لوة:ناكو هس: ءاندىأ ىءعده_صقأو ترااد_ضقءارذلا لاهو |
 | لآل ناضم ءامدعو ضارتملا ضةخلاز حانة نصوم ةئزكانظو. هعظقرع_ثلا تصدقو |

 [صاسق تاغ ثالث هنو هرغؤمو همم نمدتتت ىهتنث مح ر هشلا صانصق ىدضالا
 : مكناس ىلا رك تن ةهمصقلا تدكسسل !نبا لاق ىلعأ مضلاو صاصقو صا.دقو

 ناءةساسرفلاوةاثلا تدقأ اضزأ لاةرو هتتننأ ىأ ضرالا تدق أ دقو ص.هقعسهلاو
 "هل ءارلا لبالا نهةصيصتلا 1(2) ىمدالا نع ص اقم لمح نم ص ةمىين اءعاج

 أاهيلعل <

 صصقلا كاذكو هئيسرسة ميسر افا اهلل اشي رد_دلاش أزصقلاو اهفعضا عاتملاو ماعطلا

: 

! 
ٌْ 
| 

 ةادال



 فاقإ (ضصرق) (فااقلالصن)

 ٍز نطق ةعطقريدكل ا ةضرفلاو ةسنارف لسرلا ىب عم هيو دسالا وذا ردو بدها اهئمهثوكر

 للا ونتكيلاو ندلسا ني ةمفللا ب رفلا ىمكالا لاق ضان مةًرملا مب مست ةقرخو أ
 ةصن ,رفةدحاولااهجادوأ قنعلا صيرفو صنار# 5و صد رداهعسو هبادلان مدعرت لازال

 كة رالا صفو ةوساك 0 القا هصو «فّنا سرغفال لاقي صفوف | ا

 ؛ هصق نه سال اك ايو 00 ادام هتلخ كسهانرو رعاشلا لاه |

 0( ا رفع ذا لابقا تفس ةيدس رابفلااهاصأو ةيطرلا رسكلة دفصقلاو ٍ

 1 رب بافش"ى اان صفادغلان هد © اهل عار برت ل ىهو تفداهو : '

 ْ 50019 خاب وىدنى أزف ىف ةغلاصمدث حرا صو سوفا ىنلا|
 ا تءرخ أ ىأ امي هقح نمهءمأا تدصنا“ اوفا لاو لصغناىأ ص ةناف ِهبعزتاو هتلصف أ |

 صافأ ام لاقي نادل ثي دا يف ةصوا لا.( صيف الح رذساامىأ ارش هنم صفتساامو |

 ١ تحرباام هللاو لوةناكت دذام هتناو لاةرو اقام اءأالو اهصاخشام ىأبوةءد لاه ةماكت | |

 هنعام مهاوق عضالا لاه هن نطلخ ى ىدي وس ضافأت للحل نذل تشق لال ١
 ُىَرِمالوقؤ د. أ ىا هننمصنفأ نأ تعطتساامو دا «تنعامىأ صيقهالو ص.# |

 6 صيفي بلس ءوهف لا. لال #2 هنولو سو دسلا لثم هس ان سقلا |

 بهذورطق ىأ ضراالااف صاف -هلوق: يرضخ داي سيشل ربلا 0 |

 ٍ دولا .ربام ىأ تدمفام لاس

 سوحلا] ارقهممو عداصالا فار طن لو اذ داسبقلا ( سيل (تانبر تف

 را لك أ نعد كلا بس عنج ميت بنل لوسرارثأن ٠ ةصدق تصدقت

 زحارلا لاق ءاملاهيلعس رشي نقي رلا

 صمةلا س٠ «نمزيلأم هدول 2 صبةااو فاذعاو فة

 صيخداو ورع ىلأ نعطاشنلاو ةفلعا اب ص ,قلاورسكحلا لجل صبقهنملو:

 نجارلالاو ةعفن سه مْ ىأ» اصرقة ماع كلوقر دصماضدأ صدقلاو صيقووذلجرلا

 تيمكلال اه . ساننلا نم ريثكلا ددعلاريسك !اب صرةلاو . سارهماك ءاصيق ةماسي |
 ارتقأو ىرث أ نيب نم هصدق م 5 0 ىد اون اروزملا هللا دسم, ل ١

 ةدسقلاو ص,ةملا ىلع هندخ أ مهل وقهئموةيالاىف ىلا ىديزيب دعىذلا لما |صرقأاو

 صرق )إ ىناطلا ةصيبقْب سايإو هو لبر مسا اضرأ ةسرسقو كءِناص أ فارطأب هتاوانتام ظ
 ألا ةصراقلاو اهعسل ثرغاربلا صرقو اصرق مضلاب هصرّي هص رقدقو نيءيصالاب صر |

 رعاشا! لاق ةيذؤملا ةماكلا

 مخيف الو طا ١ العدقو ل !مورةنتد ب :أ:صرارق 32 ِ

 بج سس ب



 ٌْ اسقاعم عتكلاهسز :كولو 55 . نات 8 5مذك و (ىشعالا) زعاشلا لاه |

 ١) ضاذلاةا لع و طبلا ىف عبو صولولا ) صاع 1"

 ه-هظعم بهذاذاللدو صادعالاهلامنم قامو قَرغألال باةااؤهو ثنا! ن هصازء ١

 مصلاوبأ لاق هيعاون ف قّرفت ءرعشدسأر ف قبا ذا انع هسأرف تيقبو هثمذ.لق يو

 ' نضانم هقّرفاسع 101 :ىضانغلا طعما ئمأر نسينا

 5 ىناثاا فرط ناك ناو ةودنثو ةوهذع لوقي مسيضعبد مذلا:ةوأعف ى هو ةودنعةدخاولا

 || فوتلاىأ مالا ءاع صاّتعا(( صوع )ل ةونرةو ةوقرتو ةوقرعب ا ه-هةمطبو انون ام خم
 ||| اماوعأل_هحت ملاذا صن اعةاشو: اهم هلعالو لق لفل سفلا اهءرتضاذا ةقاسنلا تصادءاو
 || هانعم جارختسا تءصزامرعسشلان مضي وعلاو ةنمأ هيلع ىولاذا مدخلا صوعأو
 [|/ ءاصوعلاورنب.كحاانئشلا صوءدقواذها تصوعأدق لاّةنةيرغااءاصوعلا ةماكلاو

 ريثكاارمشلا صيعلا( صرع ]لد ومالا بهصأ بكر ربىأءاصوعلا بك رنالفؤذّددلا

 | عب يادار شب رقنم.صا.ءالاو ل_صالا صرءااؤو صيعمتداملاو فذلملا

 ا . ١ ضدعلا وب أو صيعلاو صال اونأو صاعلاة غب رأ مهؤريكالا

 ْ كلرقرددم فلاب س غلا صهغعهبباو املا ةصغلا ( صصغ )ل (( ندلازسسمن )

 : ىأ مولان“ صام لزمااو انأ هةدصغأو ناصغو ماعطلاب «صا تأأف ص#تل درا, تصدغ

 1 اصمت هص.غيدص# ( ص )) ةّرغ ىلع هتذخأ !ىال-رلا تسفاع (صنفغ) ممل ©

 ْ؛ الوق هلع تسغواه ركشلاذا ةمعنلان الذ ضع لامي اءدش هرب لو هرغدتسا ىأ هصقغاو

 : صدخلاو هيلع صومغا هنا هئييدف هملءانوءطمناك اذ !لدرلا لا-ةدو هتنع ىأهلاق

 || نير عسشلا ىدحإ ءاصنمغلاو اصغرسكلابهنمع تصغ دقو صمرلا نم لاسامنيعلا ىف
 ا لاسيما خأذي نيش ا نأ رعلا عزت عارذلا ىف ىناا ىهو اًذيأصومغا|اهللاسةوو

 : ءاصيمغلاو تس ىت- تكيدةفاهارئال» اصيمغلاوريعم اسم "5 تءاطاذااهارئرو.علاف

 : ئشثلا ىلع مسجاهل اوءامملا ف صاع دقو ءاملا تدق لو زملا ص وغلا.( صوغ العض موماضدأ

 ةصايغلا ل ءثوؤاؤوللا ىلعر ملا ىف صوغي ىذلا صاوغلاو صئاغ

 صختذاو صدفتو هنع صم دقو؟ىوذاا ع نعد دملا صءفلا (سغ) (ءامارسن)

 نلذكجو هسءفتابنالةاطقلا مح صو وذ الاوهباق نارتلارطللا ضخلاولاه اع رو ىنعع
 اهطسو اوتلح مم "اك ى-مسؤر نعاوصفغ- ثي داق و ةأطق صعفه هل سدا لا صوقملا

 نالفد_-ولاةيةيونلاوب رشلاةضرفلا ( ص رذ) اطقلا صدح افأ ل ءاهوكرتو

 اواكاذا مهركب نوهراغف نالفونبو كون ىأرثبلا نم كّدصرف تءاجو ة :زمماكأ ةسدرز

 اهتصرفأو ىتنكم أ ىأ ٍةدرغلا نصر ذأ واهب زافو [هغتغا ىأةصرفلانالذزيتنا واهئوبو اذني

 نيب دك كااوهن ومااو برشا ف ل دراي ى ذإا صد رفلاو اهتغَمْعا

 : ْ ىدعالال اق ا هلاو

 ابهطم*جافلتاصارغك اناسل «٠ مربعأو مكضارعانععفداو
 يلا مر رلا ةدرفلاو لا رششلل اههن ذأ تقرخ اذا لعمل تصرف لاقي ق ثا |صرفا !نوكي دقو |



0 

 0 ١ (ضصْقع) 6

 ىذلا لافذملا باضرأ ءاصوسلا وءاصمشلاو ص.ثلاىفةغلءاصمصلا زارها رق نم
 ةمرلا ىذارصنو أد سئنآو تادذ

 00 انلادسوااءاسمةرداون »امم مناك زه نا درقلا هنانرأا ا
 ديلا ذر دوعلا كابل وتاني وسن تلا نو اهلعا دكر را وأ ِ
 جيسفلا ىف ىصايصلا عقوك * : هشونت حامرلاو هملا تع 3
 ْ ناكت حاملا ف بكرت تناك انجروانهخورقزقبلا ىصايصو هيلجر ف ادب سا ٍ
 نوضابا ىدارصلا رةسالا |
 0 هلا عهلباو ءانب اهيف ريل ةةساوبو هل برابتيللا سيلا ايم 1 0 نب نضال
 (كالساوأ لب زا رعاشلا لاق فؤفملا همك هرغلا ىف قام ىأ ضّرعم ملسو تاسضرعلاو | |

 ندم عامقلا فرو دقءامز 3 . صّرعم .لسموقلا برص كرفس ا

 (اءلط فب ةمرلاوذ) لاقت . قربلاودعرلاو ذ باصحسلا صارعلاو ضرعم داضلاب ىوريف ١ ظ
 بدم اموذثع ةفلان فدفع )2 هفنيو صاّرعلط ىف دقر . |

 ناك اذا ص اّرعخرو رعوب أ اهقرب مادو اسر عصر ءايهسمأا تدر ,ءلاق» ديزوب ا لاق ا :
 5 * هنزهءصارع ءرعمال كن م دشنأو ةزولا تدل ا

 .( يسعتفا ادهم ىلال) ديئناو بفيسلاكاذكو ل اه
 عضل س٠ ءامريسنلا ى ادق ثم # .عرتهاز هاذاصضصا< اء لكن ه ُ ل

 | ايضيأ تدرلا صرعو ءاّرفل نع طشنرمسكللابلبرلا صرعو طاشنلاكي ردهأان ص رعلاو 8
 1 ناظاسسلا «بقاعيىذلا طوبسلا ضافرعلا ( صن 5 ء) ىدنلا نمير تنوخابصرع 1
 ىل_.رامرخ آو قلذغام لوتأ هنإإ لاقي همظعوهو بنذلا بع مضلانصعصعلا .( صسعإل |

 ف نسما| 7

 سلا

 نط

 0 دقو ما هدلاوهفاهخ ىف ل تذيىذلاامأو ةروراقلا سأر سلي داب ضافعلا( سنع ا 1

 ريدكلاب صف: ءلاواضاةءاها تلعج اذا اهتضفعأو صاقعلااهلع تددش ةروراشلا تصفع ا ١

 ئشعالا لاق .ءاشاةلدقلا ةيذيلاة؟رملا |
 رعادىلافزظلا قراست 0 سقثءالو ادوسب تبا

 ه.فو صفع مانعط لا ةنؤاةي , داسبلا لتمهأ مالك ه*سدلو داو هريت اه مدا :ىالا نطسلار ْش

 رغشلا صةءو نا دمةعن الفل لان ريف ضل ةصرقعلا( ضف ]ف ضيققاكأ ةتضؤأ :

 صاةءو ضةءاههم و ةصيقعاهل» اسنلا لوقا ذ عاود بعوبأ لاق سأرلا ىلع“ اور ةض أ 1

 سدقل اى سهال دشن أ او ماعرو مهر رةمهر لدم ا

 . لسمو قتدف صاقنلا "لشن يلطف تاير دمر دعا
 ضن اةعو صاقع غلب او ةِصمََع همم "لدخ لكو ةنامرلا ل ثماهرعشن مذ: ىتلا ىه لاي
 دقي ١ لمز نقعلاو هل نملك ل نق ىوتلا ىذلاودو نس احتمل

 زحارلا لاق بف قب رطال ا

 رهاب باغ هصّقعو * رئازجلاا مو دوتددهافك ْ

 اوت نيل يضل كيلا نصةءدقو اهل ئء_سلاو ليذطا اصر ص ةغلاو :
 000 ا ات تت

 0 حام ا 4
 اق دف

 | مر مدس



 ًارسكلاةيادلا تضهر كملاشي ٠ فايقلال اع. نداوكلا صهرفةثلارطسلا غزيكا :

 صخصش ىهذ هلك ةانشاانبابهذاذا قاسسكلا لاقت 4( صحن ا) ( نرد ضالا|
 | ىهىىغصالالاعو دعوت أ هذعاك> ةقاشلا كلذكو ءاوس كل ذ ىف عم باو ةدج اولل نيكسنلا :

 سدعلالاقو قلذدا رح لج الر منوره لثم ناتغلا هنأ ىرأانأو كيرلا صخشلا []
 اداون صخشلا ( صخ )ل لمحت لفاهياعك زن ادق ىلا طئاعلاو طق ماعز لبا سلا |

 لجرلا صدو صايم أو صوضشرتثكلا او صمم أةثالث لاي ديعنن مهارتهريغو ناسنالا لإ

 ظ صلاتي عفترا ىأ اصوطم فلان صطو ةص.ن 2 ارماو ميسح ىأ ص يو هف ماب :

 | هقلقأ سعأ هياعدرو اذا لسجر ال لامشدو اينراإإل ليهو عيذبع فاذا سخان شوف رس

 منهسوهو هالعأن د صر دل اهو نزاهة لا قنا سنو اسوة نابنعأ انمضث أدق ا

 | بوَق_هيهّنع هاك هباَمْعا اذا هن سذشأو نالفتن الف صدشأ لاقي دعو أ لاك صخاش 1

 "هلع ىلع ىأ اصاصم ىءانالف تيقل ىفاسكلا لاف ة دش ىف ىأءاص اصش يب منا ناسوصلا ١

 ٠ ريمضر ادا ساخر (سنم ) صوعث دام مهربعب ث حو دة او اندنع || ْ

 0 ظ
 ا

 | لاتتلا متلغإلا ذا ص شغل اغناو هاون َدَمْسي دمْشيال ىذلارقلاءاصمشلاو صضيشلا !

 0 ' يفعل مك نثر هلدب ةغل ىف صيدا ىومالا لاق 0 صرع )إ دال ١ رشد 7

 : سس لا

 (ضص) (داصا! بان) 0000

 ؤ ٍ ىلا لل قارا ورمل
 اصهايمكملعماوقألضفو » ىلعاا ككرتمهارخأ كب كر ْ

 )١( رعاشلا لاه ةرقولال ثم هوطةرخ ن.ةبادلارفاح نطانىودينأ ةدهرلاو

 صر.ضرو ةضؤو» ص ىهذ تدمهر لبو هللاا.هرقوأو نرقو ل ءهااهبمهرأواصهرا
 اديدئاذ !ىفذش أ ىأ !هة2 نالف ىصهرلا_ةددي دل ارممعلا صهرلاو هريغةلاف دقو

 رغس ىلع ند ووو هري_غهصطسأو يفد ى انصدم دلب ىلا دل ع نم صو هب صه

 0 00 لبا زا عوازل هداسب ات ىمنلاب صنشاا 0

 2 [ةيئابركتررأ 5 تارك ادا عفأ ظ )00 ماعلا

 ا 000 :زهئاستلا و 1 0 فج ولا همف ىو يعيب

 ١ جام .6 نءءاصاصش ىلع 08 جال اةقانانح# ن 9ل زجارلا لاف |

 ألاقي كيرسشلا صيقتلاو ثلا مةفئاطلاو ضرالا. نم هعطقلا صولا (صقش ْ

 | لافو ضرعو لاطاملاصنلا نم صمد او ضرالا نمصقشف يرش ىمبتنوع |

 | اقوساهقاسا صوم باودلا صوم «(صعتإ) با راك اهصقاشم ماه رعاشلا|

 اجبار لاعب اكراؤ دورا دره دو ىرسمقورمسعقو“ ىو هاب

 عالشالا باج 1 داي لا مدا الاف بدتت عج ابوعلا و اوبل



 8 :(نصعهر) فيض

 صالدع رد لاقي يلا نيل صالدلاو صيلدلا( صاد ل لا سأر رىلعل م

 اهتسادو صاذت فلاب ع عردلا تصاذ دقو داو ظفا ىلع عجل اودخاولا صالد عردأ وأ ْ

 (ةمرااوذ) رغاشلا لاق اصءادتانأ

 ' قلخ ؟لدسلا ةمدط هنضاداةص و. هناك الاول ةوهصملا اة

 راسا مار ااا نتا ررابلا وقاّرعلا سماللاو ا

 .امولدلابمعاةوهازوش # ازوضناململازوصي تان

 ل ما 37 حل اةّْض صمود لاو هرعسُ + لقو ءضاومأ

 اهضيدم صر, تصاذاغياف 3 اهضم وى أر دقداوحلانا نحارلا لاك داحو |

 رذقي ال ناك اذا صارد ل برو ثيهذو تءاف ل دس اهتك نحاذاةدغلاى مو ةقلبلا تقادو |

 نر سك وإلا ل بح صللا ضئادإاو هماع ٌْ
1 

 رشلاب صاد هلاوهريشب انملع نلف ص ادنا لاسةيو دل نم ا

 زهنةقامضنر ازعل سرة عوالثلا 3 ضرما 4 صخر صبرت يف فىأأ||
 سمالا فةصخرلاو اه.خرهدع ىأهدكراو اص.خر هب رشا ءيشلا تساتراو صيخرأ
|] 

 صخرلاو صقشس ل ىأ همفو» صخرتفاصمخ زادك د كعردفو هيقديدشتلا ف الشأ

 ا

 ضد.صرتلا كل دكو ص وص ص نان هدمو ضعت هضه:تةسلأ ىأ ااصرهص راء وبلا تمدرأ را |

 اوةصالقىأ[ف دلاىف ءوقلا صا رتواشاتسعالا ىرالفةأ راب ةتنثنأ انضزأ ص.صرتلاو |
 «(سعب ) 4 "ىلطء صد ضكوذو ءارلازم كب هلو: ةءاسعلاو فورعم حلا, صاصرلاو |

 هسللا صاعتراك اصاعتزاالا 0 همعادىلا ىسأ الفا حاملا لاق تتدمعم أ

| 

 صقر ]ضقةرا ل" الو دعوي أ هنغ هاك الغى أر عسسلا صفتر ا ديذونأ هنوواستتي ٍ

 برجللا ىلع هل ى أ هرعت ل بحرلا صقرأو هنن ىأ هتصقرأو اصدقرتاش داوةأر ما تصقرو

 تءاصأ ىأ مهند تصر واه ريس ىأاصم راهم رب كددمدم هللا ضدرد.ر ونأ صمر

 هن دإو ىأ هء,تصمرامأ ها .5 لاء ن.كحب نما لاه تقرذ ىأ ةخاح دااتصمرو

 تدءردقو ص ءروهفد_ه-ناو صغوهذ لاسن اف قوملا ف مة خو كير ضأاب صمرلاو ||

 ظ تر و قوع لك لادلارم 5334 سا مد ىا راهم اه

 | لماذ تولف تبرضاذا ةءطاتصءترالاسةب ىصالال اع بارط_ضالا ص اعترالا ا

 ْ ناباقلا ف دش نارشلا رمقرو تراظنشالا“ الا صقرو صضاوروهفادقر صقر, صقر

 ١ طقالا نم لف سالاق رعأ اري.كحاا,صعرلا صخر صدر ل>رل اورسكلاب ه دنع 1

 يا سس : -_

 ا

 ْ ةصنر اتم ىف كورك صيرتلاوراطتتالا صيرتلا (صد) ارا سف)

 : (صدبد) دسع ىفأن عةصاخرلاو ةدوخرلا نبدسللا ص روه لاست# معانلا فلاب

 آ ١ ى 1ةانلانو فئار « مهو ةضرفلا بلقوهو موقلا نين ةيوننوكت ءاملا ةسقرلا( صفر ا

| 



 (صغد) (ذاصلا ٍبانإ و .1

 أ اصيلختوان وف قيم نضرالا 5 انستيسسمز ريال رانا

 : بقلا باك ىف تدكسل نبا هذ همرو نكس ىأ صو ؛ةغحرخلا صخ (س+خ

 ٍ اثحلا ص.هسو ناضل جرو ضرالا بصنملف مذلقلا نطان نم ل دام صم الاو لادبالاو
 ةعوملاةصهتناو ب وة« نع ةناهجو ةصسج تأ هاو ضاخ عسجلاو نطبلا ضاضقأ
 ةيقملاو ةبضقملا لّثمرد_ذءوهو ةعاسجلا:هخلاو اهعبت”ةصع نمرعخ ةنطملل سنا لاقي
 بيرحح مناف ناللعال عنبه ةوسأ اسك" ةصبمملاو ةصشو اصجن عوج ا هصخ دقو

 | ١ قع الا لاق ةص-مع + ساق

 1 ٠ .اصءالالارغدنلا لاب رسواماع ه ةصدج تنس>امو ثد": رحادا

 | عجلاو رب زيخللا داو ص وذا( صخخ الاد هوس ةسيمجلاو ةديماناه عشه .ش ىدصألا لاق

 || ضوالناو صوخ دقو نيعل ريا ىا صولا ننهوصوخأ جر (سرخ]) صرئاذللا

 ال[ فرو درطغت ىأ جفرعلا صوخأو للا صوخأ دقو ةدوخ ةد>-اولا للا قروأ|

 : (ةيثلادعئتلاهتمذخىأ هاو )1( توالاع باعت صاوالاو

 زحارلا لاو لقناوهذخ ىأ داطعأام صوخو

 لالذلادايذاهادوذئالو 5 لاسراباصوخ اهيدناذاب

 ٍ عيلشلاوهو لسد عملا الاو ضوجلا ىلع محد زتاهاعدئالوئندءبائنش اكلي اانوق ف

 00 رخآ لاق 0

 ا لوالا,تايئاشلا فاشأننا 8  لسرت صّوخ هناذلل لزقأ
 ا صانواري انيش ىأأ اهتاخاصمخ ةثمتائلاقن لاونلا نغ لفمقلا ضمخلا (صخإ)
 : "لق ىأ ص. ئثلا

 : 00 او طة وموعد (ضحد]) ( نورلارسف)

 0 بءلسو باتل هتكلشنإ 3 ضءادؤء املا ةسمهقوفاغعز )0 4.ةالع لاق

 ةرأغلا داو صردللا (( ص رد )/  صيمقلا صي راخد دان او ضن 7 ((سض رغد)
 ْ | هلأ امنعب نمل برمضي هرج ىأ هقفن ضرزد مل ١ضل 11و كلذةام_ثاؤةذولاو عورتلاو

 ا ٠0 (6) ' :ليفطلا# عوبربلا نصا ردأ أو 0 ةضرد غملاو

 ْ : الظأ لمللاذا سدقنمرذغأب 5 "لطم ضرأَب صاردأ مأاسخ

 ا | لاقي اك هلق قى نالفّرل ا صءدأدي زونأةريدتسسمل .رلا ند ةعطق صغدلا ( ضعد

 | ذأ اكواضءرنوكحت: سعثاااهلع ىمت ”لهددلا ضرالاءاصعدأا ودربلا ةأرعأ
 | صماعدلاو صيماعدلا عسجلاو ءاملا ىف صوغتة بود صو عدلا صعد هريس نم

 (ىضذن سمها هنالعنب ةمقلعو س4: ) ىشعألا لآك اذ

 : مستعمل 0 0-0 ا

 ظ "وكيلا نمابنوطبتأ الت ذا دعو ضخ دحر كابالا تضخد 1( سد 0

 ظ ىذلارودملا مظعلا ةدعادلاو 'الكتلأ نيب نم تام .1 هلا صعدت ىهورتجت ن1 كلذ ا هس ح

 كرد



 00- (سيلخ) (داصلا لسف)

 أ طلاب صرللاو صزخلاو' رندخ عوج الب دربال لاقنو صرخ دربال, عوجلا لاشي الوأ
 رعاشلا لاف ناصرخلا ع حلاو ةضفلاو بهذا ن مهدادلإ رسكلاو أ

 اهروغ دانناصرتلاةيديذم 28 اظنه سءانياع
 هك ويا ىعساجرو ثكسا نبا نعن الا نم ةيملا العام 0 ص رخلاو صرقلاو صرقتاو |
 رون نب دج لاق كلذيعلا ||

 ظ اطحللا صرنا فاقثلا ضء « ايئدلافااظلا اهتم ضعي |
 | نيسيق)رعاشلا لاك لضتلا ن مدي رخا (6) صرخلاو صرشتاورسسعورمسع لسموه ||
 «ارنك 0 : بطاوشلاىديأ, ناصرخ عودتت ه ان مناك قلم ناملادضقكرت .(ميطفلا||

 0 ايصرخ نالذكلعامم_جاوقهنمو اغلا دفع قترفي سارا دع دراسي لب

 لسعل اراتثم فد: ىلذهلا نوح نةدعاسلاف امش ىأاص رخالد |

 بابو نمل: ا رخاو نفص « هل-» طرفنالءاةسدعد

 : -  ةفديف ني أصير“ ءامو ضدر مايو ف رشملاب هانلاطنأ ترحاشتو داو دوبأ لاف ثان ا صيركلاو أ
 هن - 0 ل

 / مقالب للا مك ْ ةزسالا صراّضاو صد رخ ءانعفرعد ةمادم )2( نحارلا لاق دراب ىأرمصش لثم أ 1

 : بادملا اديزعأ او ]| مذهل ندللكصراخته.ذ ٠ تشمدقو مامقلاةلواك ىو رمشبلاق

 000-1 3 0 ا ننال 0 ١

 يا م اورح ]| هني مخ )بيوق»:هنمءاكحزبلاو اهبل ف تاذك ديجي ايس ل ا

 ا / نمناصخ اد _هلءفداغامواوقو ىديصخو مدقأ ةلاو وةمدص ود -واصو ه>ئلان]
 اء 00 4 هل

 1 8 تريلا صلشاو ةماعلا فالخ ةصاخن اودي هصخىأ اذك متنا مهم صاوش كل ساشا ١
 هل| بطلا: ل 1 د.كلاورح ل نمريخ 0 اننمع أود: همف صملا ىرازُملا لاق بصقلا نم ْ

 ما سول . ممدملاو الأ ةماضن نمادي رمقلل ل اقيريغ هلابقنلاو لانا ةماصان اورقفلا صاسخلاو ةصاصألاو ا
 ٍ صلي خفلابئ ك1 سا (صاخإ) ضصاصخ ىفانثالا نيسبىتلاحيرشلا لاسقيو يسغلا ٍ فتو.عابإ ّْ

 هس ىأ اصراط اذ كح ن نمه:داخو ل_كوأ ىثلاه ملا صا خو اصااخراص ىأ اصول |[

 ااوحو طا: هسدو دما دب لا اوضطاذامهنالهنمصلخ أ مرشلاننسلاةصالشو رتل ١

 وه نوعسلاك ل دف لفلان نم صا و داحاداف نالزغرامعناو رغد أ قد وعمان

 ا لس قيببىذلا لغتل اورثال اورو هيب داك ايناس بصور ,اضيأ صالااوةصالخلا ||

 ٍ نعسأ!تصاخ أ دقو سال_خالاهئءرد_هملاوةدادكسلاو:دشةلاوةداقااو صوللئاوهأأا

 ءافاص أ ةرسشعلا فه ضاانو نيالا هق تصلخ أ دقو ءاررلا رية عاطلا ىفاشيأ ضل الاو || 1

 | ىصلاخىأ ىناصلخو ىندخ لوةناك ىدلخ نالفو ةصاخ ىأ كل ةدلاخئئشلا اذهوأأا
 ضضرأ' اح هليلناو هصتسا ىأ هفتاساوتماجاردس اوتاهفاووتسفاكشم

 رعاش ثلا لاق هما :دايولاب

 ارو اهتاريصن من سحأ ند « اهنمع اءاصلخلار قي نمنوبشأ 1
 يلا ديعص هم ناكو 0 ا م

 لل ' م١ ل1 اك



 (سرغ) (داصلا بابإ هع
 ! ًاهينذيعسمو هيلا رصاذاراسلات ارامأ لاه صامخلا مدومخلا ىبأ نب مصاعل تلق ةلس

 أ مماع لوقو لاق عسهش لوقف طارمضا اوه لاقي دسعوت 1لاق هضايصخ كادفادعو
 0| اضيأدسال اداوو دواس نم لس صفا ( صفح ال وخ ةو أ ىمدالا ل اوةودو "ىلا بعأ

 1 | صمحي حربا صح( صح )لدي ردنب "اك هتعجبئنلا تسف-و ةدجاجدلا ةصفحمأو

 أ أداب سعتوان جتزوف تكية وجرال !تصحو حرملا صم ا كلدكو همرو نكسا.صوج
 1 ع مياارسسكب صح او هدرمملا لاقو يملا خفر امسحالا ب باعث لاق بح صجلاو ثنؤيو وذي ذأ

 (صر-]) ماشلا ةيحانب عضوم مماوهو قاجوريصقلاو هوزلالءاعسالا نه هملع تأب

 | ةاسوام هوحاهد وح أى زابلا نيع تصح دقو نيئيشل انيب قردضتلاو ةط احلا ص ولا ظ

ا وا: وص امن دسفأو اوطاخام ّنقرخال ىأمهصوحىف "نمط ل موأوقو | | '
 أ ةقانلا صئاسمل

 | كي رصتلاب صول اوءاسنلا ىفءاقترلا لثم صن ةاهلاءازغلا لاق فلا بيق ضو جال ىلا |
 ِْ [ننيعلا ىدحا ىف ق.ضلاوه لب لاسقد و وح دقو صو>أ ل حرا ونيعلارخؤم ىف قيضأ

 ٠ اكاذوضو هفعرخوع هنلا رطل ىأ انالق صوان وهلاش.و ءاضوحةأر او

 ورع ل مووت رداد نالكصب رغم نب صوخحأ ناصودحالاوأ

 ْش ١ ىدعإلالوقو سأردقو ص والا نيا

 1 + .اصواحالا تيمنواورمدبعاش 5 رفعج ل 1ن مصضواادمعو ىنانأ |

 | نب فوعمسغنم صوحالا هداو نم صواحالاد نعو صوحالا نب يرش: ورع دبع ىنعن |

 ظ ]نب فوعنب هنالب_عنب ةم-ةلع ناكو ضو.الا نب جمب رشو صو>الانب ورعو صوحالا ٍ

 ظ هدعو أفارماعحدمو ةمقلع ىدعال|اهسهفر عج نب كلام نب ل هذطلا نن مهاع دان صوحالا

 |[ ىأاناصنحو اصاخحتو اصدحو اصومحو اصح ص 2 هنع صاخا زل (( صيح )للا ْ

 ًااوصاحءاملو الل لاقي هلثم صارخ الاو برهمو دم ىأ صيخت هنعام لاسةد داحو لدع

 | نم طالتخا ف ىأ ص يي ضيحو ص صبح ف اوعقو لاشيواوءزجاءادعالاودعلا ءأا

 آلا !ايغوز تثور وضاق لاير هنم مها ح رخال مه ىعأ 1

  ىلدول ادئاع ىنأن بمال ىمءالاد نأ أوثدب ت تن ,ىراج ل ثم

 ' )2( نوال من سونغ »* افريصاجولواجا رخ تنكدق

 لمملا ظفا ىلع ضوبلاح :رخأو ادحا والعجب صوبو صم نم ناعما مهنا مهن معزو
 1 ظ هع ف اذن نهأ لك ا:ةمو رارفااو قيسنلا ص وبلاو فلختلاو غاو رلا صم اواجودزما |

 ظ ص دا | كو صس ص.سو صن ,ص.> فالف عقو ور عونأ حو َر ردو

 ظ ايطاجرك ذيزحا رلا لاه صر صم> لاي واصبب اصح

ِ 

 مص مدسسم

 3 2 يع ل نضيورو تارالا م يلع تراص

 2 و ضبا( صبخ ال( نسعألا

 ا العلا تلوعاقفو ارق يطرلان ةالا امزح صرللا( صوخم ل نصيبا اي

 1 | نصر صرخ دقو بإذكلا صارت او كك ضرأ صرخ < لا ةءزمسسكللا' صرخ مسالاو

 ًرورقم عئاجكأ صوتو (ةرنر سحلب ل جرلا صرخو بذكى أ صو اص ملا



 كا حام - يل سمح 5 وعلا 0 واساصص*س*“**؟عم

 | صءعو صحب لثم هذبع فورم !صصسو صص لس هراد نضدنعو هذ ىذا |
 اووف رسكلاب صرتي ئ لا ىلع صرتس دقو عدلا صرحا( صرت إل( | 9
 زرجارلا لات ةصرخلا كلذكو الملقدلخلا قنّىتلا ةضشلا ةصراسملاو ىلا سدر لاو صيرحأ]]

 : ةبمنرططاو قدلابهقرش ىأ+_در<نوثلاراصقلا ضرسو .مومأملااهلفغي ةنصرحو |

| 
اقي ( صبرح )إ اهرطعضرالاهسورمشة:ىتلاةءاض-لاةدراناعاو

 ةصنصن رحاهيلعام ل
| ١ 

 ابنجييم )١( ثوغربلاك ةبيودصوقرملا ( صقرحإل ىلا نمائنىأةصيصب خالو |
 الانا ينال لاي |0000 0 0 زير لاف راش نا انجل تناسب

 رم بو هل صوصألا نم صلدرأم نم ل صوقرألانم ضدلا ىتاام

 1 رهماليدارأ: ص.خرالو لابالروع ع صوصرملا اغلا تت لخدي 0( ا

 هيو نأ را 0 7 هسأر ةضربلا تصح دقو سأرلا رعد ل لق ىأ صصخلا نيب صحأ لبر (صادح ا

 3 ايس ) عام ريغام ون مطأ 0 افىسأر ةضسلا تص- دق ا ةياطلج درر كي ام ظ ا تسالي سيفوز لاق 0 . ل ا لاب ف .
 ركبلا | 1 ب.دلاوءاصاساة مسااهقاس وم * دحالو ْنماليمكمأ ا ىوأب 7 ىرحلاه اقرخال ادرس اناس

 هو," 3/ ]| ةيقاقلال جال هعضوم بيذلا عضوقةيدحلا ةمسسلا ىهو عبشلاولوقيتادارأ هنئاك
 ” اهافلا أ رئاطو رئانتىأاصاصخلاهرعش صخاو رعسشلاهفمرئانتي ىذلاءادلا ةضامخلاو
 00 0 ارهطسأتلا# حاتملاضخأ |
 قاطوثتشىذيمث:َمأوأ » هءداوقاصحاوئخحامنأاك |
 انوع و اء-مئامتأ صقتن امري ىتتامهلا ما تاناستاممالراملاو ذمعلا ناصخالا د
 اومسنقا اذا نوصاصتن مولا ص اختو همددن هتيطعأ ىأ ل جرلا تصصح أو بددنلا ةصاساو |

 مونلكن بورعلاه نار َءزلا لاقبو سرولا مضلاب صال اوةصاسمملا كل ذكواصصح ْ

 2 انضءاهطلاءاملااماذا 8 اهف ضان اك ةعشهشع ا 20 0|
 | قا صحن الا لاسةهرهظو نانئشلا صصص> و ةراخاو بارثلا رمسكلاب صصخلا و

 | بدنس نبةرمسّناثي داى و هفوة و نكسشسن وح ءوشلا ىفئشاا كي رخت ةصصعملاو
 ١ تعئصأم هل لاه يصأ الف لول هعم اهلخد أو لاملا تدب نمذي راجل ىزتشافنينع لحرب قأ

 .. || صصخخااهلبس لخ لاق ايش عتيل تلاقفةيراسملا ل أسف هيف تسد ىتح تادف لاق
 ١ ظ ددج لاهل ةئلا ضو,نال همتيكر تنثأ اًذاربعبلا كادكو
 ظ امص عون ىسءانو هه هتانقئافصلا مص صصص“ 1
 روف همك سدا عب رس ىأ ث اخ لدم ص اهتح برق ىووهالاريسلا ىف عارمسالا ةسدعملاو |
 ْ ْ زاخلا لهأ نملجر الكت ار مغلاوبأ دنأو عضو صامل اواذو |

 ( ١ اهنومعل صام ىذبءابط « اندميريغتله ىرعشتبلالأ | ٠
 ْ ىفو اصح صخ صح دقو ىنمدالا نءةمعرشو و دعلا ةذش مضل ان صاصالماو* اس ىفعن |

 ظ نبدا لاه ص اصح هلو ف ناذالا عمسا ذا ناطمشلاّن ا هنع هنا ىضرةرب ره ثيدنح |

: 
 ا
 ٍإ

 سابو دييوسجا بسجل



 . (يصصح) : (داصلاب اب) 9

 مممسسلل ا اه سما سلا ل ا ا ا “75

 | لفشأو كزالا تبرعا#' نا ادد اوال« ناعما مهو ساج يره ألا ةفرعم

 نال عاو فرص الام ٍبارعانىلاشلاتإر ءأو فلا ىلع لوالا تمني تشن او ىناثلا ىلا

 رشعة سوم فلا ىلءاعرجام: نأ امد دسأ نيب رمض ىلع نفق ا فيا والعس نيم»ا لك
 |ةزمهر»ىد لا اند كا نيني يللا البهو تح تن: ىراجوهو ةفك ةفك هّسقاو
 1 انا يشرف لوح !لوحأ عوفلا قونتو نيل! فرحو ةزمهلا نيب ىأ نب نم

 لهو فرص الام بارعابىناثل ا برعي وفا ىلع لونالا م ءالارخ !ىدن نأ ىناثلا

 |ص رب أ ماسنو ن سوح رسرامو نع ريما ارو كءلعي ردت و2 رمح .وغ هاامعل ,ءيذلاعسا ناعمالا

 | اوم تضفشو ارض تيرعأ تومرشحاذ_هتاقةىناثلاىلا ل ارالا تدم ”تثناو
 ( فو صر اا ماس ن اذه ةمنثتلا ىف لوةتوءاسبلا باىف اهانركذ تاغ ثالث برتىدعم فو
 رعاشلال اه َماسرك ثئالو صرابالا وةصربل اءالؤه تلق تشن او صرب أ ماوسءالو ازه عجل

 )ا ( اصرابالا لك ا اديعتتكل ه اضلاخاذهل تنكولهتللاو

 ورا صسب لابقيو نيعلا ةصاصبل او عا صرب ةودلا صر دقو ب ربلا صيسبلا ( صل
 0 1 سجو ده سيلا هدذالوح صيصتو باكلا صمد و صج لدم همئمع حف

 || لانةيبوة-بلاف برامضاءئثلا نصهعنت ( ص.ب )ب رونق هسأ سيل اج ىأ صابس

 1 .صدعبب ةج ىل َن ا فضي حءادقلا لاه تصصعس دق تواَتف تاتقاذا ة.ءلل

 ا سابق ىلع ىمنلبا عب اورئاط صودلبلا ( صلب لة بود ةضوسعبلا دعو لاق
 هص "الب ىتم لج رنا ض .اليديزوأ صوسا.!!دوصاوأ لوةتك الةدئاز نونا اهيودسلاه

 ظ ' سقااو سما لاق مَّدَقَلا وقيسلا ص وبلا( نص 9( ٌرفاك زمان

 1 0 صوتو ةواطخاس تعرف: » .صونتك:أنذا ىلماركذ نمأ
 ئ رعاشلالوةهنمو لدهتاسم ىأ صا ماقلت

 1 داب 1 ىلا دراعتا د 98 صان سج "لن درو تح

 ْ ىادسوبنسحأ ا )2 بؤةعد لاه هنولريغت يأ هصوب لاح لاقي نوالا مضل ان صودلاو

 |. ىثعالا لاف برعموهورحلا نةسنم برض يموبلاو هنولو هلم
 رهابااو"ىصودلا,فذقي « اهطاماذاقارفلا ثم

 . ىثعالال اه ةزيعلا )2( صودلاو صو.لاو دسأ نما ناصونو ٠

 نضام لا ةتضسابشملا يضه 8 تربدأ اذاصوب ة ةضد رع

 نيس لانو هنم مهل صممال طالت اىف ىأ ص صمح فاوعقر مهلوق

 هيلع مدمْض ىأ !صس صج هيلع نرالا مياعجو امولث 0

 ضصضرئمووهذ هندوقو هت. كح أ ىأ هنصر ”تةوئشأاتصرتأ (صن)ب (0'صض)

 ش البق فصيىفاودعلا عيصالاوذ لاه ميربو مربم لمح و نيذضت-و نضحسم ءام ىلثم صدرت رثدأ

 13 انكار دما اهموقو اهقاوذأ ص: ْ

 ةصارت ص رئدقو مك لمقو مْوةمكأ صد رتنازيمو

 : ! ءانيطاوب رعت يام ) 0 ( ١ ماوس (سج) (يرم)

2 



 ٠ن

 ا يرياججلا سل
 07:70م تت تللللملل

 اةانعز شهأرسكلاب نالفيتثشهدقو فورعملل ةغلناو حاسترالا ةسئاشهلاو يع |
 لنا هو ناوشر ىأش يشل لاه وش و : سد سف لدحرو ه4 تتراوهبلا تففخاذا | ٠

 باط اسف ناش !!لوس يأ سسكملا شهوه ح د ماذا لح راللاشيو اشهر اصرتتكلاب نش شم |

 ا(نم) نيللا,ت رئاذا شو ثهةاشو دوا هاا ف الذ شهلا صرفلاو م اواو ههدنعأ

 أ مهلو نومه مهنيا اوطاتخ اواو ربدأو البق أذ ناكماورثك انا سانتلل ب تنكشلا
 ]ن-حاوبأ لاه ءاغولا ىف :ثمههل ضعب ىف هضعن العفءاعو ىف ناك اذادارحلاكلَذكَو ةشمهأ د

 3 رهاب ثيدطلا ىئده: أ سهاو دسءول أ هنعهاكح اسدتيداذاةبادلات ىدعقاىودعلا|

 ادقلاقب با ارطضالاو جيملاوةنشفلا ةشوولا ( وه )إةبلطاو مالكنااثكت فلا هوأ

 أنا سا 00 ه2 وود د_ةف هنطلخ ئذ لك كإذكسو موقا| نوه أ
 ْ ضء.اهران" ا ضن تلاد رلا|

 ْ .اردك ةقرش ف سلا تانج « تشوهوءامشلانامبتأ تذعت َ ا

 زجارلا لوقو قاوسالا تاشوهو لاللا تاشوهو م اءاهئعهقا ىضردوهسمنباثيدح فو |

 | نوشو م موغلا شاه كل ذكولاز رهاانمتءرطضاىأ تفقوقح اواهنوطب تشر هدق |

 1 | نو اهملاف :ربام ىف ها همه ذأ ش :زاهتومإلاهاتانهأو ه”ثيدحلاقفواوشوهتدقو اشوهأ

 ! سوهر. كسسعلاد دل لاقيو كا ذوو ةقرس ااةنتسفلا# هل ريغ ن ءبنصأ لام لك |
 ْ | لسا بتنالتحا اهوعجادالدالا نمو ساو .تاءانملا مضلاتاسئاوهلاو |

 | موقلا اهو ةسثوهلا لم ةشهلا و سانلا نم ةعاجبلا ةشيهلا ىععصالا لاقت( شده |
 رعاشلال اف اوجاهواوكر ماذا ثهنو ثديي

 ٌْ ' ص 1 شالا دوا 5 اين روفتكس 2
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 أةدحا د ااا و ميلا نال لي د صاالا ( صبا

 |لصالا صالا ضدأ صاغ لقتل بوق لانة ةدحاول علامك

 | عرزت ةيياطاو از 0 8 1 هرمك ةاماضيأ صمصالاو ةدعرلا صيصالاوأ ١

 ىدعلؤقو نيحايرلاهمفأ

 صصأ ىلاو>ان رش ىزأ ىثم #2 ةعودان ًاوىرعشتملاب ظ

 1 دعو أ ةثعأ 1

 : (لوصأ نا وزطسبلا نمرخو لسلام رعلاب 7 ) صخب ]) (ءانسبلا ل نال

 روس || اهمحتو أ نينبعلا قون وذ ىئانم_طاضبأ صخضلاو ةسصخةدحاولا ةحارلا ىلاممعباصالا |

 6" || هنيم تصنو هنم ذا ذا صخفأ اوهفرمتكلابل_رلا صخع هنملوقت ةهفملا هم ةئيهك | ١

 |وهوءاد صولا ((ص 1( تضم لقنالو ب هوةغب لاك اهتمصش عمابتملقاذا اسخجباهسنعأ 1

 وهز عزولارابككح نم ضر ماسو هلاهدزبأو صربأ وهف لجرلا صرب دقو شا 1
 هس سيري اا

 ل جاد ١5

 || ءاكك- صوت دمأدنو ةديدش ىأص وصأ ةفانورعونأ الاوت نقتل '

 بم هإ



 | و :.بوأو اهل.ةثانون اهدار ةزخولادارأ ا

 : سه (نيشلابأ) 66
 د مس ل حم | امم م معسل مي ا مص ممم مسام هم ل نا محا محمل مح مساس روسصم أ مام ام رسم يمس

 ١ كاتلادو !نمدنطت 0 نسمااهعمدىرمن 1 ندضولا نمت ل ةيراج

 ب رثطلا نب دي زماحارملا وأدتنأو ةلاذرلاو ةشاخولاىلااو راص من 1

 اهذبمتالا مسقلاقىلراضاغ ٠ اوسسَو أن يع مهاعسو ئعوستدعلأو
 | مهو موقلا ىلءلخادلا شراولاو 00 لا

 | موقلانيبتشرولاقي شب رحأاشروتلاو بارمدلا ف لغاولال ثم عدي لونواك أد
 | تاشرولاورعو ألاف اهفكي ؛ اهيساصو ىراسا ىلا تافتىقلا باوذلان انترلوك أو

 | َر-قاسوهورئاطناشرولاو اطقلاكت اشرو ىراسبي تاد ددنأو قوثلا نمفافملا

 | رسسكي ناشرو ىلع عمو نيشارولا عهباوناشملا بطر لك اتناشرولا ”هل_عب لثملا فو

 ظ | 17 يبل مبا روم سامقريغ ىلعن اوركعج ناورك لثمءارلا نيكس وواولا

 : دشنأو ىعمالا نع ف .غخ ىأش اوشو لدحر م وشف )

 ألاقي 00 طال_ت>اىف مالك ةشوشولاو .. . لفر ىحلا فو شاوشو بك رلاف
 يلون تطورا دالاس وللا نع عقدي ومد ددع ل ىاابش هطوف مهنا !شسطواةهوبرمض

 ( لاشي ىأ ارلاوأ لمسعلاوأ مالكستملاهسو ها هاذا 4 ششطوءاّرفلا لاق ائيشم_هطعي ل ىأ
 يت ءنملابغ 39 ر-لاسقولا (ضتد]) مفاىأ ٠ هرك ذأ ى تح اششىل سطو ْ

 ظ | : (ةمرااوذ) رعاشلا لاف ل ر تىاآةوروسوأا

 : 1 : ٠ الايدخاو لد اوف فش قو 5 ا كي داوابسلا كنع عادف

 | لثمواو هي فئالالصأو برعلانمعوقشدقأو لبو سوالا نمل جر مسااشيأشقوو

 د ةغبانال سشفخالا د شنو تاقوو نَقأ

 | 3 ., نشيهملجر ف اخ عمي 0 سقأ قب لامن ميلا

 ظ ىلا بلا لسهأ مناو ىلاعت هنا لاهم فذ ف م_هلاجن نء لد كن "اكدارأ

| 

: ْ 

١ 

 هينئمؤملالإدح ب اكسلا له أ ن هأمو :

 د [وهذ سهو هامعا شيب وهلاعقي سيكل اوعيبا يملا( شبح )6: املا لسسعا 0

 ٌْ سشورغملا ةهدرلا دمك ادمس 95 سشورهملا عملا هلو دعأ هب ور لاف شاه

 | ةشراملشارهلا(شرح) لاملا و سانلا نم عوام ىهو ةئاب1لا لم ةمشابهلاو و

 | قيرطىف ةبنث ىثرهو سد رلا شب د رولاو شوب ىل_عاهدشعي شب رحتوهو تالكلابأ

 ًارعاشلا لاه ابصمن اك امهكلس نم لكف ناب رطاهلورصا !اهنمك رب ةفخعا نم ةبير قا
 ِ لباللىأ قدرطنهائث رهىناجالك « هناهاهافت وأ د رغم: ىدخ

 زارا لاه ةيلكساو ةريزغلا ةقاملاوةريبكت كازودهلا شرمولا ( شرمه )
 )1 :شرمهلام اسف 5 سش رت_2ءار ١1نا :

 | تاشب نمئ: ئجح مل هنال شرم لام نون ىلو الا ماو اهلنا تانب نموه ٌس هخالا لاه
 ظ اه هنا لبصغمف هب سدتلي لاشمهل سدا هلال وتل نيبي لا غاو ءانبلا اذه ىلع ةعد رالا
 ىلعابب ني هأو ىلا هت هلوق نمو تاصتل اصعب تطبخ اه هشه أ قر ولات ششه ( شهلا

 ميسي ميس مسسحاسل بس

 ا
 ىل



 254 (شحو) '. (واولال نإ
 طعس سب عمو حس مو جر 2 يحس دعم هس وص

 أ ى؟سوؤن لجرو نانقت ر فلا ىفادتاذ كلل ذو لالا ىفةسشوانملا +:مو لاكش ؟ءامىلا |

 اشامتن ا نعلا ش وثتتتان  نحارلال ا هلثم شاش الاو لوانبلا شواننااو شظوذأ]]

 ةرخالا ف نامعالا ل واننت مسهل ىأ لو وة دعب ناكم نم شواننلا موا ىفأو ىلاغت هلوقو أ

 لاش و اعيجاممك رق منتو كنها لاعب كوالا وهبت ”نأ كلوا دل ىفهناو رفكدقو أ[

 هنلثأ ىأاريهتشنأ ّ

 (|لاّشو .باشوالا ل شم طالخالا سانلا نمشي والا ( شيد )2 لسنا

 سشنولا( (( شنو )اولاشابوا شي رقت شيودق ثيدحللاه نمو شوبلا ن مبان فلسا | .:

 شحولا ( شحو ]ل مهلاذر نم مهشنو نملهناو تولا لك مئ شل كس نم لسلقلا ||
 0 ةفاضالاب شح وراس لا ةد ”ىثحو داولاّريلا ناومس ىهوشو>ولا '

 ى* ل كك نم نعالاب نال" ىدولاوءاّرقلا نع شوحوت اذ ةشوعومضرأو ا ٍْ

 ١ ةرتدعلاهو ٍدرعف أد ديز فأل وق ا

 ' موؤومىدعلاحي زه نم ىنشح و لااهفديناع ىأنتاسغ هل 0

 ىاراالافو ىعلاهدبىف بك ارلا طوسنال ىشح ولا بناس, ىأتتامغاو ظ
 ٠ ىسالا اهنا غيردقو 5 اهمدحو ىش ىلع تلاع ا

 ااا نعال | اهساح نمىب دودال 01 نانا ىلع لاما عرش زوق منسدل لابو ظ

 نصر ردءانافئاللاو مبدياوفحاأا رميالااهناجنمب دوك را بالسالا كابا ظ ْ

 ا لات ىثسو كاذكؤ سلخ ل قاما ئاواغر عطسوّماا7 ىثحوما | ْ

 شحودلب وة-ثحوضرأو شحوةدساف ل_جرلا تشو أدقو مههلاو ةولما ةشولاو ||| ١

 | ةثصو تراص ص والات قش ولو رةقدل أ تمص اش سدح وهنا لاقي ر هقىا أ نيكستلاب]|

 ناز رم قيوشانلا للمس الاه تارك عواب هويشرللاتتضراما

 ' انك ارذ ناحرحر اهتم ٌس> وأو 3 اسرادمودلا عبصأ مسيرءاسسالا ا ١

 مدس سيما لا ا ْ

 ا لخأ ىأ» بو ويعم دوب 00111 || ا

 أ ناتلباذئمان ثحر دقو اشاحوأ انت واعئاج ىأ اثحو نالفتانو ماعطلا نم4ك ذو ا

 ايثذتفصي دم لافو: اندازدف | ,

 عشاحو هوب انج مسيلزاعارذ 5-5 اهيوضوم :لمااش-و تانناو م

 تآابو تى م-هحامرب اوددوفثددلاىفو قطنأ ةذاخهحالسو هب وت ىراذا لراس وو

 نم ىف( 2 نما دلع © شخو) قربالااوشور حالا اوردغ 60 رمال ا

 مكمخأا *2لهو 3 ىلا شخودقو مهطاقس نم ىأ سالان مس اخو أ نى ءاحو مهلاذر نم ىأسانلا شنو || ْ

 5 '!ناو |[ ْ تدمكلا لاك ادرراصى أ ةشاخوو هش ةوخو مضلا» 3
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 (شو) (نيذلاةباب) 2
 لسع ويعلم نب بع ١> نع يسمح هيما 0

 أ[ 0 موفيسءاملامسايةيدار عاذ ..ه .هنوضتامالا فرطااننعنبإل
 || ةيورلاق هلل 2 يقرأ تلك ارق ةشمزو تزعم ضرما دارت اننا عرزعتاو

 1 ا دعذتب اًيملاعو هل « اعدع د انلقرثاغلا ىوهناو

 ' ْ |تيمو )1 رب ريسوهف تبم هيلع ن ك,ملا ذاف هعافبترال كاذب ىب مت ملاريرس ثغتلاو

 ثالث زول | رلطب ةينعنرأ ب بكاوك ةعبس ىربكلا شءذتاسب و شعنلا ىلع لو شوعنم

 ظ : دنع عوبأ دشن و سعذوش رعشلا فءاح دقو ى رغصلا سعن تاني كل دكو تاس 1

 : ..اويؤصتاود نمتونياماذا 5 هساصوعديكيدلاو اهتز

 أ دطقلا تشفت اذا ( شفا ثناتلاو ةفرعملل سعن فرص رت ىلءءارفل اومن وسس فنتاو ١

 |ترايناكأ :تشفنتو :ّروا|تثفتناوهلثم شسفنتلاو شوفئم نوءواشفن سفن فوصلاو ظ
 تشفنذ اىلاعت هلوقهذمو عازالبال.ا تعر أ اون شفنتو شفنت حغلاو لالا تشفنو ظ
 ا شافنإ نمت اهلاغ زحارلا لاق عارالبالمل ىرتا_ هتك رئانأ اهتشفن أو موقلا متغهف 0
 االبلثوك لمسهلاو ىل_.ءالانالا شفنا! نوكدالو نسفاونو شانو كير تلاه رمق: لب انهو | ْ

 امر ايزل عنو اثدعتلا هلاشقنو شوقنموهفاشقنئ ثلا تشق( شقت لادا

 | سكك ب ترهللا لا هما ملام ىلع قذعلا شقت لاقيو طرب يد كوشا انهي رمضتنأ |
 [ىأ ماظعلااهنم يقتل! ةصشلاةشوقنملاو شاةملابفتنلااضيأشقنلاو باطرالا 0 |
 [بذعٍباسملاش قون ولن ءثب دل ايفو تاسسا ىفءاصقةسالاة_ثقابملاو حر ذتست 0 ْ

 ا ٠ نحارلالوقواهتسرخسا ىأ اهتشةتناو لجرلانمتدكو لا تشقنو أ

 || هدم برضا ذاريسعبلا شسقتناو عاجلا ىسيورعوتأ لا. شقن”ىأ ثييلاابرواشقت 5
 ْ اهتكتأرتبلا تشك( شكسن )لش قتنملا مطل همطل لق هنمو هلجر ىف ل ديْئشلا ضرالا | د

 ٍإ | مهضعي لافو 06 ال ةعاصشم د: عون أ *لا .الرخنالفمواوقهنمو اهتفرناك ا ريسكلاب

 ٠ أرول هنمو دوسو ص طة: كي براء نزلا ( سغ :( هونفأ ىأ وشك: تشع ىلغاونأ | 1

 : | نوم لجدو هنعسأ ة يطا ةلمسشمل (ضغ) طقه ىذا!ىث-ولاروثلاودو شسعأ ْ

 000 ةيرقر لاه ات افرهدلا هشبتد_ىارعالا تالاف دوو ع ىأأ||

 | شوءنممكلطغب شءتنم » شوونمخأو للاخ نم ك ظ
 ا أ تيمكتلا لاه نانسالامدقم للا ذخ وهو سهنلا شبنلاو ألا

 1 ْ : امنا . هن شودن معاشق 0-0 ورع ن ردح ىلءانر داعو :

 [لاكةمحلا شن نمذسخأ هلاكفيفخ ىأنيدبلا سم هبادواعبج نه سلاو نيشلان ىو 5!

 | ترودو. أ لافو الوكش مهلا نيدملا شخ ب

 ظ علظرال هعج ريل عدض * هناكسانكملا سم هر و لبيع

 |[ هتدلو هينارذنخ ا لالعرلو ان !ذا لسحر لل لاقي تىكسح لاا نبا لاق (شو
 ا

 1 ددنأو اسونهشول هشان :

 : 1 : الفلات اودأ عطف: هباشوت ع ةلء٠ نماشون صوم نسون "ىف

| 
١ 

 0 ١ اج ٠ د اج دكا اا دنلا ىأأ

 ىلا ْ



 ع (شن) (نونلالسن)

 ١ 0١ بهم اوش نما نفاذ هب انفك !.داشن فارع أبت 0
 بيسي ىأن الف لام نم سامي نالفو يللا ضد ع رضا ٌتكرو اهتبلس ةقاثلا تشو |
 شاشملاو اهغضم: نكس ىتلا ةئمللا ماظفلا سور ىب هءوساث ثااةدحاوهشاشملاو هئمأ

 شاشملا ب طنالفو ١ حابصلا شاشملاىف قورعلاىءار . نجارلا لاه ة نما ضدأاشيأأ|

 اسرفف صب تد وذ لآل وقو سلامي يأ
 تيوب .٠ هن اكس اثملا سهم يودع

 |وأ هشاشم تلك مانعا تششتو مئاوقلا نهب ىكسصو أ ماظعلاو سفنلا فض هنا عب

 اديادلا تششمو ةدسع ىفأ نع ء فااءاضيأ شعشملاو لك وب ىذلاّس ء.يشملاو هتكتكمت ||

 ربت اوفو ميمعلا اضل اًةيال 4 سدلو مت هل نوكم ىتح اهفمطو ف صد ثدئثوهواششم |

 زج ارلا لاقت رعشلاب فودلا طاخ شما( 0 ْ

 ىثيموق ةرطافارس"ىلا ه سشدقرتلا,تهاو أ دق لذاع 1 ١

 تثمو زا انيلب نأضلا نبل طلش رثدلاو لوقلا نم تدشام ىطاخا ىأ رصتولاثأإ
 فدصن تاس شدملاو امددنكو ربها ضن تق انكتلا لاو تاما ىأربللا|

 داومو ب رعموهو يح شاملاو شيم سيلف تفسنلازواجاذاق عرضلا فامأأ]
 هشانأ صالات شأن دقو دعايتلا ورش أ لازمهلانشوانتلا 0 نثأنإ) نون رست ]

 1١( رعاشلا لاه اريخ أىأاشدشن هدف لاقب رضاها |

 رومأرومالادءنتثدحدقو ”قعاط نوكي نأ اشدشن نت
 ظ لسقبلا لص شوبنالاو شابنا ا هنمو اشمن مضلا سن تماو لقبلا تشين ) سس

 "| سلو سعالاق ليان
 لمنء سان ىوصقلا هئاجزاب ه 0 1 : ْ ْ

 نالثنم تدم املاةءو هءهتس رخهسا ىاشاةنملاوهو شادنملا د كنا ( ضتن) ظ

 ىذلا شح انلاو ممرات تصأامىأاتشأا]
 أثردحلا فو كتحاح نم سلو لريسغ عقمل عساا فدي ازتنأ ش تاو دمصااشودع

 زجارلا لاف قرغتدعباجمفجتاذ ليال تشن واوش انتل ٠
 شاف قئاسوىرسلاريغ ٠ شاننإنماهكلااهلاغ «٠ شاكى أ نبااءاها شرحأ

 ريدغلا شا( شن عرسي ىأ ان خ رسمه: نالف صو ةشيحلا كلذ مسا فلاب ءالاو

 ' خامسسلاءامنمرهظباموهو ةشاشن ةذسلادةب بوضنلا ف هؤامذ أ ىأ اش شن شب
 وهوامهردنورمش#ء س خلا الغاذا هريغوءاملا توص ٌسشنلاو اطمدوهد ىى-ابف شنق

 ةسهلان وعمي و امني رشولا نوعس دو ةبقو أ امهر دنيعبرالا نوهس مهنال ة.قو 8 صن | ظ
 7 (ناكم نبةسع) رعاشلا لاه معلا ْن ء هعطقو هخلس تعرسأ اذا داخلا تشن ثنو ةاوث | ْ

 ايلس لاف افك شندش * نكران ىشواهمءدلللا ساشسا 1

 هل عاسا ناثطن ناثامع وب وة عن ملا رحى شرط ب اممهل رق( شطن ل لتاق كوري

 ةمرااوذ لاه هللا هثعن أل اق,آلو هعذراشهن هثعمس هللا هشعأ (سش*ن)
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 ظ ا(نك) رقر لبق عجرو هبوصاةصاذاف رده لق حدقأ اذاف تك لقاللق عفترا !ذاف |

 | شاصزيبخ لاقي قرتملا مضلان شاه او ارضغ نالف شدكماو زيدا شدتما لاقي قارتسالا |

 - وس (نيتلاتللل
 اس ببتبطسلا ل ل -0- مخل يمصتلا ممم

 ( ترصقو اهم أىوةءاواهجلرثك ىتلا مدقلا ١ انثركحصلاوءاش رن ترم اخ ةىضذلا

نكت تئكدفقو اهبفنءالاش طخ نماهتز ص ىفالا شنشك (شنك ( اههباصأ
 

 ْ رحارلا لاه

 | ضعيباهضعب كك ىهف 6 ضعا تعمز أ ىفأش نشك ها .ضفرا ا امضمتوضّد'ك |

 : ديزلا شي دكو هنالغت وص بارسشلا ش شكو تءاصةرقءلا تثكو م ت نكس :كو

 | باطمتا فاك نمني_لاالادبأ دس ىنبةثكشكورالاج وخد ع هغمستراوذ توم

لب اذا ىعمدالا لاه ثدنأتلا عضوم ىف كب وكيل ءفشيو شل ءمهاوةك ثنؤملل
 ل 2 ذلا غ

 | سيشكل ايسيلارده ترده( 1) ةيور لاف سكي سك دقو سيشكل اهوأفر دولا لئالا

 10 0 فريثغلا لاه ساشكمريعب و

 شاشكملااسااردهر دبي ه شايرالاىوذئي ريثعلا ىف 5

 || اةيمكت هتنكو نيكو كو وف ةشاكمضلاب يدك دقو ىادما عي رمسلا لجرلا لش .كلا
غطاا ةقانلا ةشمكلاو ع رسأ شكو رثهكلاو هتلعأ

 0 و ريكس رفو عرشلا ةري

 007 1 اا هةالخ أتزرنهىأ ةقانلا تشك ًاونادرخلا

 ]|| هيفو هتقرحأ ى أ هداج تش دقو دام اراذا | ىفا رجالا( شحم( ميلر 38

 زحلاهثحمأ ىالكلا دءاص فأن ءوغ ىو تيكساا نبا نعراشلاب هت أ ىرخ أ خا

 |سشاصمالاوة يمس تناك اذا ءوءلكت ث 21 دقة تس زهر رع وبأ حو لاه هق رح أ ىأ

5 

 ْ مول اريسكلابش انمملاو دايبعو أ ءاك_-ثان'الاو عاملا عفلابش انملاو شا هءاوشو

 ةغباناالوقفوهوراثلاد.:ءنواامهمف لئاءقنمنوعت<
ُ 

 20 ٠ اهمتومكلاعوربتددعأ 0 ىنأف ديزياب كسا عج : ْ

 |لافو ىنتبيص-ىأ تدم ةرارغي تىهنولوقي ورسعوبأ لاق مص وشلا نحو
ةشقةرارغ فتره لوقأ ىنالكلا

 ٍْ | اهلتلقو دءلاتصءةواخرشدملا سف .ى

 ||| لاف سد تاك شرما( شرم ديلاءاشدمةأضاواشدم شدمدقو ديااسشدمأل حرو

 ضزالااشبأ شرملاو شورفلاو سود ناو شورملا ىهو سش م باص ت تسلانبا
 || ىلا

 / لاقي عازتنالا شارتءالاو شا مالا نم شه ىلاانبه الاقي اههج ور داما شرم

 (شندم ) هتعزتنا ىأ هدي نمئشلا تشرتسما
 | شوقدرملا تيكسح لا نبا لاه

 3 : لءةمنءالد_ةزأو سشوحضزرملا

 | زجللاةل اضل اءأم بد اعس ىلع 3 ةمح اضدرولا شوق درا ان نولهد

 | جزالازجللاو هتعننملل_هنج درولا ضف نمو ام رعمهنظأانأو نارفءزلاوه لاشي و

و ثم ىنطعا لاقي اهغافةماةئثباههمسم ى أ اههشم هدي شم ) 5-89
 ا سءأ ا

 ظ نشا ئذلاب ديلا محم سملا ىع_تدالالاقو ,ىديهيعسمأ اًمشوأ البد غم ىأ

 سءةلااو سعالاهو م.دلا عاقب
1 

 مساس



 5 96: للا معااوضإب

 ريوجلاف ةرخافملا شاغل( شيف لل تيكنلا نيا نع مرد | ٍإ

 مدالا ليون ودق . مهئاف-اوأر دقو نوشيافيأ 24 |

 أ ركذلا سار ةشفلاو شسيفلاو | ا

 ا هوءا غلا لاه شرقي شرق دقو عهبباو بسكلا شرقلا( شرق ) ( فانا لسسضإلا

 نملكتفريضم نب ساملا نب هكر دم نب ةعزخ نب هناي نيرمطتلام هوبأو ”هلسق ىب مو سد درقث مع |

 نءامقااو»و”ىشب رقاولاهاسعرو هقوف نمو هناك داو نود الرا مناك أ

 مزكتلاو ىدنلا ىعادىلاعيرس هه. .ةباهمهيلعى شن رقلكل . .رعاشلالاق |
 ل رقرعاشاا لاق هفرصتمل ”هلسقلا هن ٠ تدرأَناَو هتقرص ىلا رقبتدرأ ناف|

 اهذاسو تالشعملا ب رقىتكو 8 ةحام- ديلولا حب املا سلع فرمغلا |

 ديبعىفأن عي رصتلا لت نييرغتلاواوعمقاكأ ارو باساك الاثير ةتاوأ ْ

 هوس انكار ةاديشرقأو هبرحلا ىف لح ادت ىأ حامراتشراقو لل اةئنملا ةشرقملاو |
 | سةدهو لازه دعبا اوحأ ىأن ودم مودا |سق سد بوقعي ءاكدح هس عقوو | 0

 [ ناقة ةةملادخ أهتتاوهلفوتور ذاكسلا اهي "اب لقل لاي ناكو مصل لاه أرب ضن رملا | '

 نبال اهو هنريمض ب رخاء انهلا ٌسَةْدَقِب ةدبعو أ لاهو قافنلا ٠ نمتاترتاع هال |

 هداح ف سو دقي هقاذالب الاف برجلاو فرقتو سي اذا ىردتمباو حرقالابقي تيكسلا | ١

 رمسكملاب ةشقااونومةممهفاواذ-واو ةلطنا موقلا شنقأو ءدلس شةشق 8و .دلج رشفتو |

 كالذكو انؤهو انوه نمئشلا عجب شمقلا( 989 ةئلباةريغضاا ةءدصلا يملا وةدرقلا | :

 سرفملاى ”و.الا لا( شرخ 5 هسعاتمتدبلاش او شاق ءئثشل اكلذو شيمفتلا |

 [ترومو»ه و ةثح اربخ_ص ىأ نش ءوق ل--ر شوق ) سره الشع ةريدكحلا لازومتأا 1

 سس سو نع ,كسنملا تدع مسح ىف ةيور لاق كح بوك ةيسرافلابو | 5

 مهد.سموقلا دكو شنك الاو شاكللا داو سنكللا ( ك١ (نة رضا

 (شدكي و دو ىمدالان عءفشد اذا هدشدك لاق ضد- لئاتدكلا( شدك )ل

 أ سطر ْ قولا ش دكلاو ةتمهتصأىأ ت تشدتك اوءاطعنالف نم تش دكو حد -؟بىأ لامعا | ْ

 يبل 7 و ةأرها فندي (1) لاقو قعقعلا ش دنكلا وديدسشلا | ٍ
 لج راو واو هديب ع ند فق و ضصاأ 2 اصءااك ةد وعر رب تدعو أ ا

 سشركو سر نادغلامفوبرعلا اهون تاسثالل ةداسعملاةلزعرتقم لكس نش ثركلا ( ش رالأا

 ٌ ناسصىأ هر ومنم شرك م هلاقي هداور اخص نممف امعاضدأ لج رلاشركو ديكو ديك شا .

 أ نم ةماجلا اشي ركل ول فداورثك اذ ا!نطبو اه. ركل ترثنف ةنالف نالف حج رزتوراغصأ ||
 اتق ملل نقلا دمعودزالا ناشركلاو شمع :وىثزكراصنالا ثىدط!ةئمو سانلا ||

 تشركتسا دقواشرك ىعست لك أذا ى دا لك ٠ أي لام ةعفن ! ىعست شرك نال ةسفنالا ||
 | اهلخ دأف ة اش ل هغالدر نأهلصأ شرك اه كلذ ىلا تدحونا !يهأ ناك اذا لحرلا لوقو

 |تدجو نا ىنعي شو اف كلذ ىلا ت دونا لاف. سأ رلالسدأ هل لسقخ اهذططبلا ع شرك ىف
 ني هيي ةانعم انا الاقي ؛و نطيل ةيظعع ءاش م ا ماش | نبا ضي ةتىأ ههجو شركشو الدبس هيلا

 ممول حت كا ل سل سس



 سدق) / نيثلاا) ع ؛

 2 اء ثسفلا(( شق ال لثماثيتا م هتشتفو شنفئذلا تشن( شنق ل ( فا ْ 7

 !إ ظ 0 ل ملا ا سا ةلكوةتحافلا

 0 ةفرط لوقو ةشحافانزلا|
 1 ددننملا : نئعافلا لامتلافص 0 قطو ماركلا ماغي توم اىرأ ْ

 | رس طوف مالا شاول لخأ للا فد ازواج ىلا عي ظ ا

١ 

 1 ماو ترا شرفا ام 0 مل لانو للم دافع ْ

 أ عساولاءاضفلا شرغلاو شرف اذا عرزلا شرغلاوتيبلا عاتمن مشورفملا شرفلاوءاسنلا |
 أ عمعفع أ لءاّرفل الاه اشرنو ةلوج ماعنالا نمو ىلاهت هلوق هممو لب الار اغص سرفلاو

 ْ : أراب وثب ىأ اشرف ىلاثدق هظلااهش رثمهاوق نم ةنىعءار ددمنوكد نأ لة ولاق |

 ٍْ | كنان وقرعلا كِطص اىتح حورلا طرف وراك ذاو دو#وهو لملقعاسنارمعيلا لج ف أ

 44 ىدوحلا لاق مومذموهو لهدعلا |

 د هع اشرف ل حرا ةشورفم ٠ ةرسر دركملا "”ىطرو اهب وطم .

 طنا ى ائئثلانثرتفاوداعق الو باصتتا اه نوكمأال أوه. لح رلاف شرفا لاقي وأ
 || لعاه هله همعارذ شرتفاو هنظو ىأ هشرتف او *اك د تناك | ذار والا شرم ك ألاقي
 1 | لاه علقأ امى ا هنع شرفأ امم هاوقو هطسىأ“ اشف يكماكت اذا هناس !سرتفاو ضرالا |

 ا هلةدلااهنعشرفأن ادعت ه داس هولعت رعاشلا|
 ٠ ةَسَدملاواشي رفتس رف دقو طسنا اذا عرزلا ئزخملاو اهطبلسترادلا شيرفتود دج ان ىأ |

 ش ضرفاف لفقا لاقي هف بشن ام ىلفةلاة شا رفو مشهتالو مظعلا عد: ىلا ةمئلااضيأ |

 ىلا اةسش .ئارهلاو فسقلا ىلت قاف رماطعسأرلاشارفو ق.قر ماظءلكص ةّشار ذلاو |

 مابا ادعب ع أمس ارفلاو شارف عجلاو ةارف نم مشسطأ لثملا فو حارسا ف تناهتو ٠
 راف صن ةمرلاوذ لاق ضرالا هو ىلءنياملا |

 ء سايوو اذ ليلا ناو اشارت ارذ هقاطن تراص ع نقلا نأ نرسصبأو

 دسأ لاق قرعلا بح كلذكو ورع فأن عد .لعىذلا بي اذستلا شارذو

 بيها ناهللاكيسملا شارف *» مهر وف ووذحا.دااوكلاالع ظ

 اهوعقر ش ارا بصن نمد لاو اولانأ ىلعج الا مفر نإلا بسن ذو سارفلا عفد نم |

 رذرر "اطل' شرفت سنا شارت عسا مانأ ةعيستب اهحاس دع شد رذ ىهفرفاح تاذلكو |
 ةشرفصيداودوأ لاق امهطسبو هد اح | |

 : ا _ راهنلا ىلاعت دقو ادد ص كلا مرفت ىسالاناق

 : أنف كلن فال نابضغلا لاقي عشب رلا نءهيفامخيرخأ ىا شفي بطولا شف ( شف ])

 [ةعرس شفلاو أبكاذالجرلاشفاولاتامب رو كس أر نم كبش غن رخال ىأ ب باولا |

 |تشفناو تبن. لاله شفلاو بنذمشلا ةريشتنم شوف ةقانو ةقاننل اتششف دقو املا |
 | نكس حربا شفنا ل كرت ىأ مالا نعل حرلا يشن اوهوحخغو قزلا نع تجر حابرلا |

 ع ا لل سو لا

ْ 

 ظ
1 

 م
 ا
 ظ
| 

| 

 و ل ا ا مم ل

 هءرو



 4 (شسوطاعالا ٠ ٌْ (نيفلالهذ)
 دا م همام رع سمسم يسم حس م ل ميس مس

 فرت تاك ام اردح: دويركللاو 5 فرهت تدك امؤزم اتا

 شسءشعلااضيأ قكسح-و ةريثكلابت سي: ريم م وقلارا ين أش اشةعءالا ىنارعالا نبا ىحو ظ

 ريسكسحا اب ش امءدقو ىرلا فالح شطعلا( ساطع إل ضعب ىلعهضدي بكا ماذاش علا ||

 للجرلا سطعأو شاطعةوب كو ىىدطعة أ يماو شاطعو ىئاطعو ىشطعموقو نا طعووفأأا

 دهم لاه درفي ال هل عام .١نامطن نا ةطعو٠ مظلات مقاوم سطاسدملاو هيشاومتدطعاذا | :

 كلذ ىلع لديثينأتا بنان ميدي نوئااوءار ميس انسوا سلبا 3

 بيصبءاد نش اطعلاو املا لبق رئطعو سطع ناكمو ىراصتص لذ ىئاطع ىلع مج هنأ ْ'

 ثدبل لا ةدوربمت ىبل «ام عسا دي دش ةلاب ش أك شكع 2كررالفءاملابرش تانالا
 نس قامو دلو ف :ودااىأ شكمتو رهشلا سكعو ورع ىفأ نعةشاكع توبكس هلا

 باارالا نمت الاةشر كعلا (ضركع ) فذ دقو باعث لاف" هباعصلا نمىدسالا

 رثك ىف اوعمد نالمس عمي و را فعضنيعلا فش معلا( شمع ل لجر مسا شاركعو 00

 «يثلات شنع © سنع ( معا اانب ءاسشع ةأرملاو سعددقو سعال جراواتافوأ |

 ةاملاشسفلا سدع ملي وطلا سن نعل او هقذشع ا ىأ هشنتعاو لاتقل ىف هن امو هتفطع '

 (©«انوكنأو اردصمت وكما نأ مصل امتدح ١ ولكو اًشدعمو اًشاعم لج رلاسش اع دقو ْ

 ساس ماههجي ةشيغملاو ةنضار ة_ثيعدن ا هس هللا هشاعأو لدمو لامتو بيعمو باعم لثم 3

 الؤةدك ٌرَهُم ةءلص ءاسلاو" هله ةماهردقتو ,ةشدعم اهلص أو لصالا ىلع اهتعجج اذا رمهالب |
 ثْزحهَع رفلا ىل_ءاهتهناواه دوو عاب مو لياكمكاذكو ة زمه علا ىف باقثثا ْ

 شيع ونب لاس, الو برعلا
 للا رسآ ةلظلاةيولمللا نم ةدقبلا كي رعتلاب ش غلا( شغل 1( نلا سف ]) :

 2 ةمرلاوذ لاف شايغأ عسملاو

 ْ بوح هلام تح ما « هقراطناك مات لءاشامغأ -
 هسقاو همصشماق ال_تهثودساو ش :وثغمىسو رسكلاب مغ هشغإ هشغ ) سسَع

 3 . ااكلا د رغبوا و "هلع لعىأ رمسك|اباشا شع

 اراهغلا درطدق لمالاواسلا « اثامغ اهتلاقم نينا امو

 اراط بكون يبلا بارغ 5 اًسآردقو دوهعلا كتاضو

 نيعلا ىف سطغلاو سني اضي أل ملل سطغأو هلظأ ى أل للا هناصس قنا شططغأ ( شطغإ) 1
 ىامتملار سطاغتملاو ساما تاتا و سظغدفو سطغأ ل رلاو معلا همدش

 ىشعءالال اف اهل ىدةييالىثطغةالفوئثاانع

 اهدافت وص سمن و الفلا ىثطغ لءالابءامهو ١ ٠

 ندع شم ةنسهبرالا تاشب نموه يفخالا لافت رضيلا لملكلا| شمطغلا ( شمطغ ) ْ

ْ . 

 'رهغهااىرب نمنيدو هلا ىفو ةنكحص اسءامل نال بثاسملا تز هاك هل عشب هلعفم توشو ِ 1
 ' نم موق باءونبو ةشيعلقنالوزوم_همةشئاعو ةشيعملا باس[ فاكس شسعتلاو انا

 نبع لت ستاب اال بربللا انون والا تناكو ةسخلنا تائب نمناك ولو |

 جيس !: 0س مم سس يس مس مووم 7
 ل حاد 14 0

 مق



 (ينعر ا (نيتلاباللا ' ءو

 السلا شرعو عبامالا هيفواه لا 01 امم غلا نترعو لالا دان 0 ترا

 ش رج نبالاق دسالازع اهنا لاةءءاوعلا نم لغسأ رافص كا رك ةعبرأ|
 :مدهتماشن ىلع تابو تورش 5 ةيشرع اهلمأ <_ءلعش

 نس نثرعلا ويت كادن ةماق ردقةراخ اءاهلفسأ اى 27 ا 0 هرعو

 (ىاطقلا) رعاشلا لاف ضشورععلاو

 مئاعدلا شورعلا تحت نم لّدسا اذا هه هيب سورعلاتاناثملامو

 حاشا لا قاسلا موشي ثررتبلا ىلءأ هياسملاو |
 7 رمش داؤفلا تاجاح تملست »0ك روق برم مالا ] ًاراناو

 بشخ نمءانب بى أ اثرعشرعيو شرعي شرعو ايمي ىأ هيلع نم ىو. عضومايوولا ا

 سيد حتوولا هبش شبر ءلاو مركلا شد رع شب رعلاو تاشور عم موركو ه ةشسور عمرو

 ةيؤرلاق اهربعب ىلع همذ دعة”ةأر ملل كل دن هم هف

 اقل لب ملا نيماسلار طا * اضف ىلان-ارهدىرتاما

 ةكحب تريبل هنو باقو بملق لم شرع عساباو ماكو بشخن .ةمخ شب رعلاو |

 | لو هنلع هنا ىلص هللا لوسر عمانعتمت تيدقنا ىو اهذع لااظيو بسنت نادمعاهنال شرعلا ا

 أ ناثن دل ا هدفو سولفو ساف لثمشرغاه دا وف شورع لاف ن هر هرعلانر ذاك نالفوأ
1 

 سشورعلانمركلاتش عود كم شور ىلار اهناذا ةسلتلا عطقي ناك ه ذعهللا ىذر رعبا |

 ةافاصتو هسأر عسفرو اهملع ل اذا اشي ريا راما شّوءاضدأ لاقو اشيرعت

 ىمحالادشنأو ّش ىيحان ىف ناتلمظت م ناتج امهو قنعلا ىثر ”رعددسأ مع طاب ش رعلاو

 ظ زكذملا ماسلا همشرعزت-اذق: 0 ابا 1

 ٠ تازئاذاموقلاتششعأ ( ششع سا ارعلا ىلعالعادا بنعلا سشرتعاوزتغا دق ىورو | '

 ىاطّقلا فصي قدزرفلا لاق كل أ نءاولوكي ىتح مهيد ”ةاف كار وازن دقالتنم |

 ردلاا شا صلخ نه ىذا ٠ اهدعأ نكلؤيتمات تك تواذ
 نايضقلا ةةيقدة شع ةركشو ءرلذل اتش ثءدقواعافسأ قدر اهةمع” لقادا يلذلاَةَمعلاو

 ظ نيرج لاف تينا ةمثل
 1 0 جر ا تافعب « شسرقف كصيصعتارصمئاخ 3

 انعزاردأ ماتت زحارلا لاق شع لجرلاو م ملا اةليلقلا» اننلانيتنملاو

 ل ممسصعسام

 98 ا ةيدكوتسلا .

 ني ةيدادملا اود 2 بوبر 0 يايا ماب جاع

 عضو يت 1 ااا 20 ب طاولا قدس مكي < ْ

 6 هسفنبطاذعيق دز فلا لاف
 متسول ررل لا



 ه4 (شرع) (نيءلالف)
 ل ا نس سس

 ٠ ادنخلاو تانبلاو ردها اكل ىدمل ٠ لحم ىلع امصأو شار تماق

 1 مالسلاوة.تااباتضو «٠ ماطقانهالدتكراتأ ةغبامإلا لاقو

 رادورت ورتب مم ار ايو ءارانحو عبضال ,ساراعج ل مءازهرخ ف نوكينأالإ
 كمننأ نابت الا( شعب ) رسكلاا ىل_عءاثمل! ىفزا طا ل_هأ نوفا او.ؤضرأ سا

 اهديفعضا كل ذوا هامدأ امرذ ىرخالادملان ماها صر ءاه رذاح ضر ود ةبادلا

 عارذلا نطان ف فورع شسهاورلاورسعوب ل افو نيعارذلا ن-طانفنافر ءناهارلاو

 لاقيو داسع نأ ن نع رهظلام كت .لقلا قولان نمسشراوةرب زغلا قولان مسوس هرلاو

 قءقرلا لصنل ااشبأ سنعرلاو عرار 5نعىرانللا فس ةيورلاق فيعضلا

 | ىهؤ ةشمن م ىهفسوقلات 2 متراد_ةواهفث اطاهرتو بدضي ىتلا؟ ئسقلا نم سهلا

 أمال ديول (ض د( اهفثاط باوهلاواهربب ا اهرتو برمظةتزتها ا,معراذ ىلا

 هملع تقزلأ أ اذامسهسلات كر كلوقردصم جفا اي رشد رلاو شابرأ ىلع عم هو هدد رةدحاولا |

 بشلافصيدسللا# ءىش هل سدا ىأ رم أل ر ااا هو سي صو هذ شيلا |
 بقعتلاالوهعمت ”_سدرلا ال * معيصمهنق سلئذ اذَقلا ط !

 ١ 3 ا ا وهو هلام طع 1 ”الف ثثرو |

 ظ ١ ئرببالو شرب نمىلاو ااريخو 3 قي ريدقاملاطرخ قرف أ

 مرد لثمرخافلا سايالاوهو ىنعم شايرلاو شب رلاو نالوا ءنم ثا شئارلا ثراحلاو |
 لاملاش ا راورس رالاشو : ىوةَلا ساماواشر رو ىرقو ساسللاو سالاو مار طاوأ

 ةدّسغ .ونأ لاق اهسشي ربدن امهاطع أ مهل وقو هلاحتنس» نالذ شانراو شاع او بصقتاو

 كلااءاسح هنأ فرعمل ةماسعنا|شرلبالاة هنأ ىف اولعجءاسح تبساذا كولا تناك
 ةفمعَض ةممار ةقانوراّوضاكأ شار خروا_مّبوشكوا- اسر ى عي ىعسالالاقو |

 . دنشنيو ءاضمشلاو صيشااىفهغلءاشيشلاو سشيشلا ( شي )ب نس نفل رشا
 ءاهللاو لعسملا ىف بنر « ءاددش نمور نم كلان 1
 دقو طيلضلا سودا وةءاضأ عج ءاضأو ىضأ لم ىو عمت مالإ اريسكي اهللا ىورو ||

 ْش صهالا هملع شو دنت

 شسغرط )إذا اوموه لاقي مدا نوه ضرللا( شرط ( ناسف |

 ّى ا راطملا شد شطلاو اعلا 4 3 طا لمدنا ىأ اما ثغرطا ضي رمل |
 ةةوشاعم عرأو تذط ًاوءامسلا تشطدقو ( ١ )سي شطاانك ليو ادحالو ةبورلاهذاذرلا

 ظ "5 زحارلا لاق ىهسانلا”ىأىأوهشمطلا يأ ىردأام لاش ( شل
 .اننيد شخ ن مالي | ةثاظأو لدعىأ ف دهلا نعوسهسلا نشاط ) شيط ١) شومهطلا ن ءشمطالو شو

 ظ شامط لرلاو ةفوناو قزنلا 2ك :

 4/ ا امر "”ل؛مهلوتو هغةستنبلا شرءو كلا اريرس نشرعلا شرع 0 ( نسارف

 3 ع ريع لاق هزنع به ذو هضأ ىهو ىأ 1

 لعنلاهنادقأبتزذانايذ» 5 اهل 'رعلث دقو اسيعاقكرادت
 مس سللل 2 386 طق بم



 ساي.
 : ها

 ْ زحارلا لاه اهتنندا ارولعا لك ًااذاةشويدمضرأ( شد ) 4 لرلا لن )

 (شقر) (نيشلاٍنا) 14

 حل سا

 مرش شوددا شوهللا(| شع )ب حاص موي وف هرصببالو ميغمو) ولىفهرصيوزاهنلا

 اشو لمه اكاهدو ى ”الماف 0 ىبضغ تنك نافان دب شاه

 تاناللاو تارا رم مواعم شرا! 4 نم دلام هش لاو هثءذكو «شمدع هه سو شه دقو

 ظ (ىلذهلار ءاشلا) لاقو ليدهة غل ضوعبلا» اهلنا مب سشوهناو لح ذلااءاقب باشا او

 لدبق ىلء نمد. مث 5 ع هساح شوهللا وت اك

00-5 2. 

 5 لإ ا نمةطق أ ونحو لا يلا ةيقب ثول ( فخ ) ةباهدحاو

 ١ 0 شيخ )هريغو ناسنالان «ناثوخ امهو ةرصانمللا ن نئتودتا(( ش شوخ ])

 3 ناكلاادرأن م

 ٍإ

 ١ لحرا شقد( شقد ١) فورعم داو شرادأا ( شد شوب دم يب داايّن أ وهم ىف

 |سن سنوي لاقو 00 هكمع :رسكو راظاذا

 اهب ىعستنف ا ععمستءاعسأ ىهىردأاللاقشقدلا ام شقدلا فال

 أ( شد ا هدو راش» دى ره رك. انىل_ترلا

 بارض .الاوةراقلادح اوهولادلا مث ل زخ نب نوهلا ننس سددلا

 ظ ةراقلا ا.د امهل لاقي

 ل شو شرداكمما تش شردقو عمدلاو مدلاوءاسلا شرا( شد: مرر

 شاشراو شاشرلاب تءاج ىأ ترو ءاعسلا تشرو شاشر عهلباو لملةاارطأ ا شرلا رءاملا |
 ةد.عرلا كير عتاب ءرلا ( شعر ) ةنعطلا تشرأ لاقي عمدلاو مدلان يشتم فلا

 لاٍةيونامح ىأ شعر ل_جرو هللا ه-ثءرأو دعقرا ىأ س ءنراورمستتصجلاب ش سعردقو

 ةريزاباروكن مروخثلا ىف دلب شع صوربكلا نماهسأر فجري ا سوءر لثم شوعر ةقان

 ع أري ىذلل نشعر لجر لاقيو هعم مضي مهشعبو قاحت تلا ىشو ماسلا نم سند شسعرملاو

 سشقرلا ( شق شقد )إ ءاشعرة مانو ةدئاز ام_مفنونلاوري_سلاىف هز ازتدال ن ثءر لو

 ةيورلاه هفرخزو هروز همالكش قرو تقلاو ”منلا شقرتلاو سقنلاك

 للطنو قرطافإ ىلا * شقرتلابتعلو أدقل ذاع

 لاَةَمْشةش ءاشةرلاوأرذأ ىأنينذالا شق ةراىدحو ضاسوداوسطقنا مف“ اشقر ةمحو

 | ىمسو سودس تزعل م الار رتل وا ءالخر ءانشلا شقرملاو |

 نء كلام نب دعس ىن مرغصالا سقرأاو ملقم دالارهظ ىف سفرك ةلوقلا قع

 مسالك كل ذكو لاح لك ىفرسسكلا ىلء هنود زال ا لهأت أ سها م تنص

 اكلة عم الو ماللاو فلالا هل دنال دلع ان نعلو دعمءاهفلا شب لاعف لسا

 !عفرلاب ساهر هدهننواوةيرفزور عوف فرص الام ىرث هنورحي د- < لدأو بال_ءو

 ,لهأ ةغا ىلع تءاج راعشالا نأ ريغتينأتلاو لدعلا الا <.ف سلو لع مس اهنالساملاوهو

 ماذح تلافام لوقا [ناف 9 اهون ماذحتلافاذأ( ؟)رع ءاشلا لاه زاخلا|

 7 شقلاونمالاهو |

7 

1 

! 
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 48 (سفخ) (ةهيوتمن)

 : زيمك و نأ لاق داؤفلادددس قدا اذقلانثوح:لرو ابا تجتن مهض»د مذ ف 1

 لجوهلا ليل ماناماذا اذهس » اةطنمداو اًونلاشوح هءتنأف

 : هفدغ و هش دع هيو ش دخ دقو حودكلا شودفلا (شدخ (0 لف

 ردا( ضر ١) ريهز نبش ا دخوهو لجر مسا شادو ةرثكحااو أ ةغااسملا د ددش |

 وحارلا لاه هشوتحاو ترة شرخ دقو نش والا

 شرمهلامأْن طب * شرت ءارطانا .

 سا كتاب لما ره لثم شارزخ باكو قزرلابطيو ب نكياىا فاس شر وهانب اشو ش

 رخملاو ءانللايءااعرو نجحت اوهو شار اكمل هس , دنجااذاريسع |!ترخو ةساشرأ .ٍ

 |ضارخونأو ىراش الاء مرح نلاهسو ةيانذ كيرلا ةلش ةشرخلاوزارلناابب طوع هش

 رعاشلالوقىف مضااةشارشوبأوهاذنا 59

 ظ عيضلام هاكأت) ىوقناف رفن اذ تناامأ ةنشارخامأ
 اان رو ركنا انامل ديب ةرجنر حاسما ءأب رمل لنم انرطلاوأ

 اعنقأذعيرصلل هب وه شم ىنأ * .داهنلءاةرع سلا

 سعشلا تعلط م_هاوقو هردص ”ىئارخ لأ لاقي ءاشرخ ميلا ىعسي دقو ةوغرلا هي ىتعي ْ
 وهوربعبلا فنأ مانع ىف لخ دي ىذلاريسكل ان شاش لا (ىنشخ ) ريغ ىأءاشرف | ش

 سشاشخ ل_جرورعوبأ لاق ةشاشخ ةدحاولاز ه«2”نم ةمازخاورغص نمةربااو تح نه |

 ةفرط لاه لاحرلا ع نم ىذاملاودو خلا

 دةوآملا ةرللاس ارك شاش « هنوذ رهتىذلا برضا!لحرلاانأ ْ

 نذالا فاخ ّىنانلام_ظعلاءاش لاو في دقو تارمش 1 اريسكلاب ش ماسخلاو مضي دقاذعو

 هل صأوءابوقلا مالكم نم هريسظنو ناو اششخ امهو مغدأف“ العف ىلع ءاشتختاءإصأو ْ

 مهتينبأ نم سدا نيك_ستلا,*العفّنالو اولا ىلع دكر للال اًعُددسا تنكسف كي رمجتلابءاب وقلا |
 لهتلا ع ضوماضبأ اثلناوءاشش ورك طشأ لاقت . ىصجو نيط اهيف ضرأ خفلاي«اشلاو |

 ءاهكل ريد سمءاذا 0 ر ايا ١ عسبصالاو دلافو ربدلاو

 ةد.عن ةمةلعلاق سم ندف هي شضشخ دقوهو# وا وم

 بوثح داصطا س ءتشضشخاك #*َ م«لءدي دخان ادبأ شن دت 0

 | لاه . تان دتونلا ف تششخو يئاشملا هنآ ىف تاعجاذا اًتسسشسا دبلا بشل د
 دفدفل !لالخا فن ىأمظ ه اهب رقتىنو دقو نومعلا ىأر رو ريغز

 مولعة عاجلا اضي أ شاضشللاو فورءمتدن شاضشللاو لولا ىلع“ ْى ريعأ شمل وو

 اولزتذا شاضشللا اهاضمهو سدق .ه تيكرذاءاوأللا نضام ْ
 بفءضو نيسعلا فرغص ةلئاو ل تكلابريطت ىلا سف اللا د_داو سافللا , سه '

 رض الو لدلل اارمصن ىذلا هو هلع ةلثانوكن دقو_ْي فخ أل رلاو ةةاَسرمصملا ىف



 ص ودخا) (نيلا نان قر

 00 تا يت 222 25ج 55 رج د مجمع«
 ْ شيشحلاو نيسلا,"اجاممبرو نهشاس ىفءاسنل ا نابتا نءىمهنوربدلا عفلاب ةشدلاو شو تحب
 | مهلوق هنمو شيشحلاريتكلا ناكملا سحلاو ش.ثح ايطرهل لا ةءالو“الكبلا نم دبا

 شحن او شي ثلا هب عطقيامرسكسااب سف اوريمل اريثك عضو يأ هج ربت الذ قددص شد عكلنا
 ةيدتكلا شم مز عال ل_برال لق هنمو ةش لا كل دكو دي دح نمرانل اهب كرت اماضبأأ

 | شيشملاتثشحو مصقأ خفلاو شحمو شحم ناتغله يفق شيشملا هين لوي ىذلاامأو
 [|| لتيقلأ ىءرذتشش حو نو :< نيالا شاملاو هتعجو هتبلط هتششتحاو هةءطق

 | هيقزلأ اذا همهسلجرلا سو دع مني لاءاضي أل فولو ىثورتو كشحأ لثا ا ىفو اشيشح
 ِ محم هناكأ شوشو وةنيعساو نيني هرهظس دقرب_«لل لاقي و همحاوننمذدذقلا

 | سب اذا حم ىهفةأرملاتشث>أو ضرما يفح ورلا هع ةشاش حلاو سا ثحلاو نيدنحلا

 أ شح ثيدحلا ىف نءاج ىرخأ ةبغاهمفو تاو تسبب ىأدملا تش أ كلذكو اهئاسبىف اهداو |
 1 ليسا شف 1 شح )إ ءامخلا مضي س»-ل اوقيمهضءد و دنع وب ألاف اهنطد ىفاهداو

 ||  رعاشلا لاف ل.سملاةشفاحلاو داو عقنتسم ىلا بناج لكن ملاساذا اشهح شفع
 1 ْ . اليسملاتاشفاحلا "الماك ه انااوح اروانح رةمشع

 |نوشفعي مهلاقيو ىرجدعب ىرج فأي أ شف سرغلاو اهنالبسةوادالا سة كلذكو
 [ثيلاوهثيد_طلا ىف ىذلا سف1او لزا.غملاءاعو سفهطاو ن وفايد ن وه: ىأكملع

 هم أش فس دنع ىأ همأ س غس يف دعق اله مالسا !هيلعهلوة ىنعم لا ةيو دمع فأن ءريغصلا

 ا
 ا

| 

 | تشح دقو نكس تلا اضي نيقاسسلا حو امهقبقدنيقاسلا شح لبر نإ
 ' ْ كلدكو هتتضغأ اضي أل جرلا تثوأو اهدوقو تعيشأر دةلا تش وأو تقدىأهمتاوق ا

 [|| لاقي امضغبهتلا يأ شمحتساو شسةحاوهنم بول ةمةمشملا لم ةيدملا مسالاو شدمعتلا |

 ا جمجباو ماوهلاوريطلا نمداصو ام لكني رصتلاشنحلا ( شذح )جالتنقا ىأ ناكيدلا شقحا |

 | هتداص ديما! تنحو اشن- لجرلا ىعماهبو ىعفالاللاةيو ة1لا اًذبأ شنحلاو شانحالا

 [دمصلاموقلاشوتحاو هتشوحأو د._سلاتش-أكلذكو ةلاسحلاىلا هةرصتا هءااوح

 . || ىلعموقلاشوتحاو اوروتجا ف ترهطظاموا ولاة مفتر هطاسغاو ضعب ىلعمهضعبهرفن أ اذا

 ةعامب شد اح او اهتةسواهتعس لبالا تشسو اوت ىتعموقل!سودتَو مهاطسو هولعج نالذ
 ١ لاعخالا لاق تريررةءااةءاخاولاف اك هلدح اوال لختلا |

 1 رامتالا ب نطءامدناد «: هب رقرشثاح ىلا نءطظَتاكو ٠
 | رقن ى أه نعش احخاوءافرطلا شان لاقي هريغو أ ناك الغر صشلا نم عقلا احلا لصأو
 | اهي زا هلل شاحلا- ةيو همام سنام .ءاوحاو ها ثرتكي ملاذا ؟ىذ نمنالف شان امو

 ”ىثؤو ىذحؤلا”ىثودطاو كالاشاحو ل اشاح لاس ةنانما و هءاعاسا قا ساح لاقي الو هل

 [اوعزش وحلا لصأو ةبشوح همفو سانلا طااخمال ىثوح لجرو هيرغو همشحو مالكلا

 | ةحتسو: | ملا شوحلاو :سانلا نمد أ انكسال نبربي لمرءارو نم نا د الدب

 |تبرمذاملا برعلامعزتْن لو ىهو شوا ا ىلا ةبوسنمةء بوما لبالا نا لاسقنو



 هد 0 (ننم) _(نالسذإ
 قاتغا تر ادلاضيو تتخبج أ بنضن قيابو تاغئأن دكر دقلا تاج شح

 1٠ سس سم غ1 عووسبلمسجا سب ب>بججج ا

 3د_:ءاو رخرىداولا نشاحو تاثح تاق عزنوأ نزح نمتغف: ةدراام ؟ثدر نا

 ار او وعلا :ميس سيلا اذجأ]|
 : اشد هئهأ 5

 لثة ناشيملا خب او ناذؤدلا نش سنجة كما و شيلا( شحال ا سلا ا

 اثم ه موق و مدس لاق.و نوللا ىشيح هب هبتءاحاذا اهدا اونذأ ارما تدحأ اونالجو لجأ

 كة خمنف :و هد_داو5 هلق نما اراك ساتنلا نمتفانجلا مضلاةشاملاو 1 1

 حاملا لاق سس احالاو ش وشمالا ْ

 طاسنالا نم س ا رلاع 5 طالخالا اهلاناريصتاك 1 ا

 ةيور لاق هلثم شم هلاواثر شد تعجب اذا ةشايخ هلاتثدحو عب هدقلا سشيعلاو ||
 ْ : شوثغلا حزفاك ندا 5 يصل نمتاثابح لول ْ

 ظ لاقيت كم لثسأب لبج ىشبحو تيعكلاو تيمكلا لثمارغسمساسفورعموئاط شدبحو | ٠
 اوفلاخ هد_:ءاوعتجاة ع زخنب وهلا نو قلطصلاىَتاكلذو سرق سد احأ ى عنهم | ا

 اوهسف هناكم ىشدح ىسرأ امور اهن حضوو لذ اسامانريغ ىلع ددلانا هادا وذلانحتو ابرق ||

 ش1 يملا رام نام مهل وقوريصقلا شورتإلا (شرتح) لئلا ماش رق ةنساحا ||

 ا |( ا او دش وقل زود آت وص تعم ذا ةكرسداربلا تعنو هكر َ

 ا هشظمل ردح ىلع هذي درع تارطو تالا ترو السا رع بضلا شرس أ

 رع انثلا لاه دلطا ةنشخ اد تناكاذا سرا هين انزس سومة شانتي شف ةبنل اخ

 أ رخ ىله ود رهءامتءزفاذا » اهدخد "اك اديطم» ءاسرع وعلا ا 1

 ٍ و سرح بضلاو ةنوشنح هضىأ شرحأز اش دو طقر أت املا نم عون شد جاو | ْ

 رعاشلا لاقل طل ىتا!ةرقامللا ىغوءاشرم ا ْ

 ايلاط قانول ءاشرح هما هب 0 دع تا -و . ١

 مدخل اونأ لاق تابنلا نم برضا ضيأ ءاسّتر وأ ْ
 هلقاتارباطق للملا ل قو. « هلد رخ لت ءاشرج نمتغاو ١ ا ْ

 نب ىدرهلمو سارح عجل اورثالا شر او بالكل انيبٌكلذكو موقلنيدءاز خالا شيرصتاو || ظ
 ١ حاملا لاق هشدش ىأاشرحاعمج٠امللاو ءارللاهشرحو سارح لةنالو شارح | 5

 سرح ىف تو لاولوب تح اه # تيت تل صان اك ا

 رعاشلا لاك ةاشلا ف وصب قلعت ةيلصةريغص ةكسح نويشرملاوةرورمضلل كرفس |||
 بيكي لاغاهتمادز 52 ريل اوم ا قي متبل سق شد رحو نيشارطافودن» رياطتا

 يفتر ا ريدم ) 9 20 تذكرك يال اسيا مط ضد ايار ١ ا
 «(ننح ) . اعيجءانلتاو ءاي1ااعاعوو ديعوأ هنعاكح ريش 1

 اكس اا عجباو او.ناّدسلا شحلاوس 0 ا 0 -|
 أ | عمجباو نيتاسبلا مس "وح نوضفي وك مال يرغااضأ يلباو شطاونافيضو |

1 
١ 8 

1 

 ا



 ايويغابوع لحنا دي رح. «.. سدح لعب "ىلا لزئاذا
 (ىلدهلا ضرثعملا) لاقو د :ثينأ لبق ىبصاا وخلا

 : » [مهطفلافوفاشوح رخآو « ىقارح ىباو اداعانلمو ' :

 مرش 1هنمفدع * رمبجريغصتلاو نم اج عيلباو اوةريبكلازومعلا شرما دع ْ 0

 ْ دمازا مي سدلو لالا نماهلكف رحأ ة بسجن ىلع عم اعجب تدزأ اذا كلذكو فرشبا 6

 صرح 1 ءابتخ ىأ ىش : رح قفاهفذل ايران زاهفناكاذاامأف

 | 0 رمش لاه همسرح ةقانو ىنرجتميدأ هنمونولاب عطوم| 1

 ١ امور عراب دلاواعتدب رج ىلع »* ة.شرج نوءركبلا» امردص ! 8

 |نوقةم_سس هرج لجأ نال يش رجةقاناوب ق:سنولد نعرئبلاءامر تهتك رددت :ومدلوةد ْ

 ,ئذلاةش ارجو بيطل برب مو سرج وهف هقد منت ملاذا ثلا ترجو ليالا ىلع

 ديزوأ هتيريهرابثأ 1!ىح شاب ىحاذاهسأرشوبو هثمقدامذخأ ذا كير ثم اطقسام ْ

 | سفنلا ىكحنلالاثمىثر طاولة مءارفلاو لبللا نم”ك دات للا نم سرح ى ضم

 .. | دل تششج ( شح )ثم مضايف رماو نيدنما يللا شقترالا ( شفنرج إل |
 | لاقي هرعغوربلا نمسح ةشيشملاو يشجب واو ةرتكتو تقداتج هشجأ :

 ظ ىلا خرا سمناو شوش#و ُسشِح ريا انعط هتنسطاذا هتشدأو ربل ت تنَح |

 ْ 4 'تيؤ ذوبأ لاهاعشنوابت كربلا تشد 9 تشع واهب 'ن رضاصعلابهشدق اهب سس ن ا 0

 0 5 دراول فاق 3 ىدأاهب سلف « اودروأرثبلا تثءانا نولوق». 0

 |دعرلا رشجأ باصحو توصل شبس رف لاقيتوصلا الغلا تح الاوريقلا اه ىعبأل

 ْ | سوسعجو شوشعج ل-بز ىعمالا لاغ (سدج) ساما نم ةعانجلا مضاانةكلساوأ

 | ىلا كلذو امج نيسل اونيشلاب ا دو راو يلا وير دو ا

 هش + دقو قمل- ىأ شيع بكر( قبح ) ”هلوو رغصوةءاقن ْ
 1 هلسمالا ناكللا سيجاو اشم

 | ةناكمفتابال هال شح لقانا اوةزافلاتبكئاؤشمللا تي ثيد_طلا قودمق |||

 ا ةيؤر لاق تينلا تقلتح ا اذا ثوم ةنسو قيل ْ

 ظ ارت 0 * نيو را مضولا شقرك هد

 ناسشاولاغعطوم شون نرخ اوت وشوحلالئمردي_كلاشوإلا (نتوح ظ

 11 حتارملابىونلا ضراهن افا 35 هك أاوشو>ءازهم ىدح ضر ىنعلا ش

 ىضل ا مورقمنب ةعبب رلاغ شرح لمهن دص ىأ لاللا نمسشوج ىذ»و
 .٠ طوطلمللان مشوعفكيدلا اذا # ةقالس ص صدق قدص ناسو ٌْ

 أ ىلا عزفي سلك ريشا عموهو هريغىلا نا سنالا عزف نأ سوما )2 مجإلا

 | كاان ثهف شطعاماصأ ثردسحلا ىو سود دنلا شو لاق فءاكتلل أ .عتدسقو همأ

 ْ اهات تهجأو ىسفن تشهج لاقي نئاهتجالانادكو للسو هيلع هللا قتال

 ١ ددنل لاه تان

 [ةيعي_تدعل ءاعب_-ةنلغسقز 5 ع نيسنلا"ىلا 1 هم

| ٠ 

 ها[ د5 هدهممز 0

 ا
 حم 6 "<

 + تت 2

 (ضسح)



 ( 0 اودع
 دس

 : | ئاراذا ناك سقنبةهةلعناثد دا ىو هشؤتالو هلئاو فرك مهأ وق هنو حان ترالادأل

 مهلظعو شاشالا ضعن هباسصجأ نم

 سرفلاو هنولرئاس ف لارا ص تكس رفاا رعشف شربلا ( ش 0 «(ءابارضإلا

 نبالاه سانلاةءاهبىف ىأءاشرلا ىفانلّ دم-هاوقو اشاشرباسرغلاشربادقو شربأ |
 | كلام نب ةعذ دس ياش ربالاو وهسانلاىأ ىأوههانشريلا ىأ ىرد ام لاقي تمكسلا |

 ةلصأو ىتثناولاب ه:كثقناذاةىذلات ثقرب ضارب ١ هدعدياونكت شربهيتاكو |
 ف لذضت هنولنول لك ستاربود اك رءاشلا لاف اناولأن وا رباطوهو شقا ربفأ نمأ

 [رومهعلا ل ءريغصراطركسهل ان رزيقربلاو مهوح ابتساف "هللا ىلءاه-امنب اول دّسأف |١

 شريسكلاب هيت ششي دقو هولا ةقالط ةشاشبلا ( شسشب ))> روشرسشل زال لهأ همني |

 هلصأو فستق هذيةللاقي بوةعب لاف بط هجولا قاط ىأ سب سه لسحرو ةسشاشب |
 ةوطسلا ةشامبلا (” شطب ]ل فيغو اولافاك لعفلاا«اف ىلمسولا نيسشلا نساولدباف سمنت ١

 ةشغبلا ( سعب ١ ةشطابمهشطانواشطب شاع و سطس هن ساطي دقو ف :ةلانذخالاو
 تشغيو ىشغايرطمو شغب رس غش ءاعسلا تشفي دقو ةسشظلا قوف ىهو ةفيعشلاةرطما |
 سشئاءشوب لاقي نيطاتفلا سانلا نم ةعاسجلا سوبا ( شوب ( ة-ُوغَم ىهف ضرالا |

 بيو ذوب ألاف لايعلاريثكلاريقفلا لجرلا "ىثوبلاو ه:م بولةم عجب شادوالاو
 لسا ةمادربىذذئتادغ « هحاحاانمفش ىثو ثعشأو

 سب اذاقايطر مادان لقا شوبلاو هنلا فو 4حانرااذا اهب سمي هملا شوب ) ا
 ىضررع ثيدحفو شهلاهوجواحابقءوجولا دوساوناك اذا موةاللاستيو لثخووف
 شيلا لهأ نم نكسح» ملىمومانأن إلاه هدغلب افرح أرمي ىسومانأ نا هغان دقو هنءهقنا

 تننءابلاربسكي شيبلا ( سب )زاجل تنام للا اّنال زاجطا لأن مسيل لوتي | ]
 ْ : رمال لان ضرس مة رسرعيا .

 هلباوو عسب رلا"ىعمو# 'رغو « هنودةشب ضارعأاث د قس ْ
 : . ناضرأامهوناتزومومةنث زو ةشئب نعم نب مساقلا لاقو || ٠

 عزا دنع برطضا اذا هسءاوروهو بلقلا شا شما (شاج) ) يرش
 ردصا!شوئدؤملاو هتءاصشأ راوملان ع دست طد ربىأسشأجلا ط:ارنالا_5لاس#»

 رابجلاداو شفباو سحب ديو هسهجو سعى هباصأ لاقي دللا صم ربا ( شح
 هّدحو سدح هيأربديتسي ناك اذا ل_جرللانقيو ةشجىتنالاو ناشخجو شاب عسلاو |
 نافطغنمىونأسش اخعواهاز غب هدي ىلع ىارلا اهقلي ةفوص :ثحلاو مدوشوةدحوريدعو ||

 حاملا موقم_هو . ناهاطغني ثد رني ضسغب نينا د نب دعس نب باع: نب ساس ودو ظ ١!

 اماالأو قدأام لاوءعحو «٠ اهضذيضةباهضت شاه تءاجو رعاشا الاه رارضنبا
 راج رعءاشلال اف مولا نع ىذتملا سيحل اوهعئاد ىأ هشحاسو أ ْ



 نثأ) عنتاب د
 ا هاا يلدا ىطعننال 8 ىسح ىسووكملالىدخا

 مام هالايام جادعأ اه ؟سءنالذ ىلع لج لاقي ىمصالا لاه
 ْ .اهك تاتا ادا مسار وسوحالال دم
 | ىرخأ ةفلو فو سأييئوذلا نمي دقو طواتلا سأبلا ( نم 3 ( سبا ضإ)

 ا نملبغتسملا ف لد, نم مهنمدربل ا لاه سور ودبل جرو ذانشوهو امهف ”نيتكملاب نسسلنس_ سل

 مع ذو بصح سو سئ سئ. لاسقب ىعمصالا لاهو سئ و سءاءلوقيواغاأةئاثلاءاملا

 ياا ماس معسل باس رضئايلعديزونأ لاقو . َنويفرمسكلاب ع

 ناتغل ني نس أبو س أس سني يعي نيتغل ىلس »بامان اص أ دنعاذس هو هيوبنس لاق

 | ثريثروو قثب قثدو ىل :فوو عرب مروو ىفد قفوو قع قوام أو ةغاام_منم ياكسص رب مم
 |ليونب سس مخل ةغليف لسع ىنععاضيأ سئيوةدخا اوةغلرتسكملا الا نمفزوح الف

 : ا ,مدهز سرافنبافااوسأت لأ » قنورمسي دا بعشلابم «الوقأ : قىوبربلا

 ا نيد هذم س أ تساف اذ تح نمنالفه ساو اوممانيذلا سئس لخأ قامت ]

 آن « كلوقر دم مضاء نمل © 30 دونا لم مغدأف ل_عتفاوهواضرأ سأتاو

 أ لاقي يالا غفايسيلاوذاشوهو اءميفرسكملاب سير سي ىرخأ فل هيفو سس ئش ا[

 إ . ةمّقلع لاه ةقلشهن اك بلعت لاق سدي بطح

 ش .بوئح دا هللا رس تدضشخاك 5 مولع ديدان ادبأ ش ين

 ةمرلا ىذلوقىفدسع وأ لافو بكزو بك. ار لدم سباب عج وه ت مكس لا نبا لاهو

 ١ . اهريبشو اهمسيالا بطرلا نم ل ه4تعام ءاصلخلا ا قدمو ِ

 أ ةلوق نمو /ءدس هل مثاطر نوكيناكم لاكي رخل انس هءلاو ناتغلا معو لاق عقلاء مسي كور م
 ْ |سسيد ناهي نكيرلاذار تالا ل( ةياف رص اىانذي وفم برضاف ىافت

 أ ارا لاق اريخ ىلذنال سن: :امااضيألاقدو دسءوب ًاامهاكح نكستلاباضأ

 ش لشرف ني لاقيت نط امتاينل أن شارمدسسلاو شم هغتؤلاةن سروعىلا

 |نم اوزرجأ لاسقإاك اًضبأموقلاشأو بوقهن نعاولقن سد ضزالاتسأ . او مئاسوهف

 ْ لا سمدتو سانالا عمل اونقاساان ق0 مالو نانا ”ريرللا نارا

 | نأ نع قرعلا٠ املا سدسو حارمس 1 | نس نغ سدو هت م غدأف لعدم اوهو نستاف هش دقو

 َ 9 هدزخ نكرة زان لأ يرحل داق اوورع

 ١ را ارعاهتمةرد طااخحم 35 ا.هشءاملا س_نفاغارت ا

 ْ 000 رتل والا شلالات وانا 0 ىطعت لوق.ةردلا عاط#:ارارغلا

 ضيسف

 ا سما 330-3-

 ا دسار اديشن اهنا( ) (فالا نس ١)

 |طاشتلاوهو شاشه ل شم شاشالا ( ششأ )' امهثي رأترانلاو برطاشراتو

 جامترالاع



 5 (سه]طا ١ _ فال

 رعاشلا لاه قدلا نموهوديدشىأس هدأ ونسازهلا ةزيثك ىأ ةسرع ضرأو أ

 اسؤمهاس .زههرض أ اكيدش 5 تانئواشأ نيدعاسلا ديد 5 |

 ةسهسبهلأا (سبمسح]) دالا يمامرهلا ( سمره ]) يسملا سابرهلا( سجرهلا ٍ

 رعاشلال اق : هوو ل.الانلرلاهكر رحو"نحلاوعردلا زكزخت زد ا

 سهام »ديد ال امش: نوهلا 3 ةزيغم للدخ ويامرف ليو ْ

 درعوب ا دشنأو لئمنسيبستتلاوأ ٍ

 ا1منيتاد ا ىلا نهدْفو 5 اسدلم باشلارحنهنشل ا

 ١ ساق» ل" نكضرإ_ل مسا قراذاناهتنهعا رو مهب زغنلا نهانهو أ 1

 تسكلالاه رهط ىبئاذلاس اهلا ١
 ' اا هيوم 0 ةلوح لعازلا تاوصأ عمستو سس <

 لحزو[ تاه هسا ب ل رملا ةبلهذق دلل نسالهلا( سله ل ءدرو ىذا نمل لؤس يعبأ يعبألا

 لمعلا فس ال١1 لان: و لقعلا نملة هموهو ساهدقو هيول_م أ لعل سواهذأأ]

 ٠١ 'اسالهااك 2 قىمكدتت حارا لاهرو# ةةهنف كض سالعالاون ذبااقشالهلاو أ ْ

 لاش 2 شاع ) هراسىأةداانفو اثيدعتلا رسأ كأ هيلا ساهأاشتأ لاق د

 ورع 1 ساد ]ل قيأمألا يماكشرال قا نمش ةصرصن رخالو هله العام
 رعاشا الاه لح درع قملموهوديذشلا ماللا ديدشتب سةلهلا |||

 ٍ قدح سةاهنيعيضلالئام :ه افقلاّد-قننذالا ضنا ٍْ

 ْ لاه مدقلات 0000 ىخأمادقالا مهو قلت اوصل سهلا" 4 سم )ل ْ

 سس هومولادسالاو اسمهان نينشع نهف» نحارلال اوقهنموا #مهالا عيتالذ ىلا تدل ١

 ةدشلايهسفن فضي ةيور لاق: ءطولا منا

 سوما او ليل !نييهئالاو ع اسومهلادسالا قديشتلا ا
 اهنالاس .وممه٠فرخلا ىهناعاو تكيف صمت هسا تايب طل ا رخلاو |

 | ردي ىذلا سدنهملا (سدنه ) سفنلا:هعمىرج ىتح ةعضوم قداسة ءالانفعضأ | ا

 سيل انيس ىازلا تزن صه مسراف ئهوز ادنهلا نءوةثموهور ل ثدح "ىقاائرام# |

 لاة.قذلا ضاوهلا سودا ةسدنهلا مسالاولا دلاادعب ىا زيبرعلا مالكوم: ىثىف|
 سوهلاو لمالا,نافوطل ا اضدأس وهلاو ىعحالان عد دعو هاك هسوعأ ئثا ته
 ٍْ تيمكلا لاق دسالانساوهلاو لكالاةدشأ

 لقا !فسهلا هيد اعننمقو 5 ةعاصئا مف سا وهلا ط.ءطالاوو ْ

 دس الا هممنمواديدشاداننعا ضرالا قل عهبحانصءيفدةميىذلا ىثماسوهلا لاقي |
 هنسشاماو رعسستو ع 2 تساهل الات هلاقي نبللاو وسااسوهلاو س اًوولا | :

 ْ ءاتغل لاق رت ىقفو: ةوطخ ةوطخ ىتتاهخالد_سالاناسو مب ةسقاننلا ناسوه

 ائومالا لاه 2 سنع ( ثوندلا ء فزظ كيرلا, سوهلاو ةعيضلاةقانلا ةسوهلا |||
 ٠ْ اب ناو ناك ردافا ور لا سهلا



 (ترغؤ (نيلابا) ١ معا
 ك0 ا هاققُلااٌُُااااااال 000

 مسنالا فلا, ضاوسولاو واولا ارسكباساوتسووةسوسوة _فامملا تبؤسْو لانش سفتلا ||
 لصوت ترعلانكلو؛ اهوا ديرت ناط.ثلا اهل نموسوغىلاعت هلوقو لاّرزلاو لاَززلا لدم
 لاه شاوتسو ىلا ثاوصأو بالاكتلاو دئادلانمغوا لاقت ىلع اهلك فورملا ذهب

 ١ ةبضهلاوساؤسولاو حب رلابوذي :ه  ءرهسودأثةزاشيتانخ ةمرااوذا|]
 | ئدعالالامو ْ

 ش ::ال سرا ةرشع غب رب نافتسااك و ا و جل

 د 0 وس را عيوروس نو 4( نناطو ) ناطيشلا ع ياسا ْ
 هيج 1 070 ززرلاوول لغو فلنا ديدي هرمشفلا ريطولا عصا اق نرملا ||

 0 ميم فخ ناذبجاكالا سطت © ةزاوت ىرسلا نغةراطت |

 نئاعنلاوزيصرأ ل بسلاو لغولا تاذةنيللا نضوالا"انسعولا( نم وال عضومساطوأو أ ظ
 دن أوهو لبالارسن برع ة سن عاؤملاو أطول ضرالا سام.لاورعوبأ اقوم ثمأ]
 لاشي (( سسقو )ليلامالا ةسع اوملانوكس :الوانلبد ياسو لواوطخ سوو اهقنع ا
 لاه سوقومرعسب وهذ برا نمئثةفزاها دااةولريءبلاء ناو ةفرقىأاسقوهسقو ْ

 ا فام !:سقولا فازق نمودعذالا نم“ ه نيلمتانصاحنمنصاسو: ٠ :.حامملا 1

 ا ركوال اهلثمروماهل ثيدسملا فو ىنكبةوثل كو دنقو قتلا نك لا .( ننك «(نكزلا]
 ا قبادا كو ىلعةصشلاتأزبو هةسفنانالفْ كو دقو ةداءز الون اصقنال ىأ طالثالو ٍ

 || رسخ ىأام_هفالعاف مولا لعاضبأ نيكو أو هتزاسجت ىف الذ سمكو لاش ئتاهفوجف ||
 (( نوم ))س الو بتنا اقيواعربسيف تقنعأ اذااساو لت ةقانلا تس دو ) 7 9 ١

 |'ىشمسهوتل او. ءطولاانضدنيهولاو قدلاسهولا: «(سه سهو ]لإ ةرحاتفلاة ب ضوملا ١

 طاخع ىأ لكي وأ مممة قديم فذ م دارلا مطب نأ ةسدهولا تنكسلا نيا لاه لدقنملا :
 1 .نمهؤولاو ضارعالا ضقت رون نب دةجلاقأ ةمدضلاوريشلا سهولاو مدي ١

 |[ ةراسملاةبهاوملاوأأ

 | جسمي ئئتتعددصق مخل ةب زطاشتا سجاهلا «( ىع) (ءاان سما
 |ددمازس كلا, سر ديهلا (سردس) اهمهفتالو اهعمستت أنا سدسهلاو سدح ىاأأ
 ٍ عوبربلا قوفو بلل نودام عابس! نم سنسعت ام عجب نسر امعنهلا لاس ىب ورعب أن ع 1

 1 ' سراسهلا نيب ضةثناعشادغ 50 بقوم قوف اس ىءاطق ىويغ . 20 ا

 | أضوتيوهفقدي روةنمرع نعارها او. هنش زها اهعدموقانلا شزهلا 2

 0 هلياحدع ةشيطاما لاودادشلا ىلبالا نم 2-_- ١
 تازفاناههحوأ تدي رانلا اذا: هب اهلهأ ف ضاهلسر ىو: دبي راهم... ٠1

 (ىدءملا) رجاشلا اك وثو ذرصن فلا, سارهلاوأ ا

 اما ارههلانأطي بالكنلا قانط. 5 دعاس دمك سيخا :

 لف يعكلافو
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 وعد (ىرغب) (واولا ل ضقإل '

 ظ ىل_حرلا سومان (س ) تلال رئااضإأ سكينلاولةس أ ءاليعأ ل عصف |

 أن | نومسي باكا لحأو ل نوع اب نا ىلع هعلطد ىذلا هّر رس بحاص |

 أ بنع هلا ىضر ةجيد فكن لاه لوف نب ةقروّت أت :يدلا قر سومانلا مالا هيلع لب ريخأ|

 ظ ىسؤم أب ناك ى ذل اس ومانلا هشأمل هنا اح نبل اوقتامناكن يلا نارسن ناكوا هع ناو |

 ا | هتسمانو لحرلا ت سنو هتك انندلا ديب ثيبغنو دئاصلا ِةرتق سومانلاو مالسلا هيلع |

 | / ١ . تيمكلا لاو هترراساذا| ١

 ' 'ايصانملارمي:ىاوا مهو © ارذنمو تضرعنا ديزي غابأف | 0

 | لاس الا نم دبل جرلا سعنام انآ وءاناار سومانا!ىف لا دانس لانكم دأ

 |اهناك ةضيرعةنيودرسكلا,سفلاولعفتاو هورتتساى أ نونللا ديدشتي لجرلا سماوأ

 أ سم داسقو نمسلاداف كي رصلا«نيغلاو ن امعثلا ل_:ةةريصم ضرأ, نوكت ديدق ةبعطق |

 | قو هريغ هسامأو سؤ سان دقوئّدلا بذبذتسونلا((سون ) ديف سيكا ال | ذ

 ا ءاوذا نمساونو ذو اهتةسا-سونا-هسوف أ لوالا ثسنو "ىف ذأ ىلح نم سانأ عرز مأثن دخأ |

 برط_ضااذاديد_ثقلابس اون ل_برو هرهظ ىلعناسون: اياك نيس او ذا كلذب ىممنغلا |
 فلالااوامحب لو فذ سان لصأو نيل ن نءوسنالا ن منو كوي دق سانلاو ىنرتساو |

 لوقف هنم ضوءملا عم عقتج امل كل ذكن اكول هنال ةفوذحنا ةزمسهلانمايضوع هنفماللاو |
 سائلاوهو نالمءسبق مساسانلاو : ..اًنرمم . الاس انالا لع نعلطيطانملات ١ ١ رعاش |

 نانا هزيتنبأ ايلا سبل( سجن إل ايلا رضم نب س املا 5-00

 0 ١ زحارلا اع هش ماضي أ ةنحلا سهو قعمهتسهتناومعللا ثمن لاسقي |

 5 درس أ ىبقلا باهثك انيعريدت # ضمنه تنك-ةولنسهنل .٠ سرضلا نوسط نينرقتاذو |
 "را يطا نمبرضاضيأ(١ ) شونلاو لاجرلان م معللا ليلقلا ضوونملاو|

 لجل فورست ةبعقف قللت وصلا سجولا (سجد 4( هالارسسن 2( ظ
 7 .:ةاض نمحولاو سجولا نوهركلا وناكسص لاو ععست ىرخالاوةأرملا عماسجي | ا
 نسجوتلاو سجحوتلاكاذكو رمذ أى أ ةفمن ه سفن ف سحوأو نس اهاا|سخاولاو [
 0 اديام فس ةمرلاوذ لاه انوا فال

 ْ موملا هنو أ ض رأ بج اص ناكوأ .ه اهكبانس نمازكرسجولاذا 7

 بوةعن نع ميلا مضي اضيأ سجوالاو سجوالا س يسوصنا اللات ورشللا لين

 ( تسدد ) مايوطلا نم ائيشكأس جوأ مدتع تقداملاقي ىومالا لاه دبأ ىأأ| د

 | ىأ ىهي تستوبو ضرالا تسدو أو اهسدو نس أ ام لاقي ضرالا تان لوقأ سدولا ظ ظ
 أ هتأبخ نبأ ى أ هيتسدو نيأو قخ ىأًاسادواوشلا" ىلع سدو لاشيو اههنبو ئطغامتنلأ |

 هما نءلابن وكت رفصأأ تدنس ر ولا 'سرو بهذ نبأ ىأس دو نيأى را ا

 راصفْل ار دالا هب هقرورْغصا ىأ ثدرلا نمرو أو ناكل سزوأ هنن لولده هبوالةرمغلا |
 1 توئااتسّروو رداوداا نموهو سروه»لاةدالو سراووهفر ةدااءالاالشمهلعأ ظ

 ١ ثد ةسودؤلا 4 سوو ]إ سرؤلا»تغبض را ةفطمو نسرؤلا/هتغيصا درو | ظ

0 

 ل حاد ١١



 (سكم) (نيسلاباب) 5
00 

 |ةياراكذ لكوءادعصلا سفنتو لب رلا سفن دقو ساق الاد او كي ركل ان س ةئلاو دع رسسلا |

 ْ ”" اصلصتىأ سوقا تسفنتو جلب ىأ عبصلا سفنتو اسهل تائرال ءاملا باودو سفنسم ١

 رغاشلا لوقو ءاملاعضناذاحوملا كل ذكو سفاند دازاذاراسهنال لاسقيو 5

 |عركحألاقي ةعرال ا اضيأس فئلاوةعاسدعيةعاسىأ انا: أةريعادوج يدع |

 ا باسو بيس لم ساق: أعجب او هيلعدزت الو نسع رحوأ هع رجى أن يسفنوأ اسفن ءامالا ىف

 1 ش حاز ةلامشلا نم س اننأب 3 اهنب ةبغاس ىشو للعت ريرج لاق

 أاذهو بغربو هم سف اذن فس“ شف ةعسف ىأ ل أن م سفن ف تنأاضيألاسقيو

 سفنم نالغلو هم ىبغر ىأاذك ىف قنالذ ىىدسفنا أو ىدذع همزك او همح أ ىأ ىلام سفن ٍ

 ا 0١ 0 ارتكاب رتغو نسا فتم اذهب فرسيام لاسةيريثك لام[ سدفنو أ
 سفاو تدسح ىأ لءلقرخم «ىلع تسةنودل د أس .رثلاذا ةسافنئشلاهنلعت سفن لاب

 تيغرادااسامةنو ةسانمى نا ف تسفانوو هيفانوغ ها _.فنراص ىأ ةسافن مضلانئ ثا ٍ

 ةسفن الا اذهنف كلمه اوقواوتغر ىأ هيفاوسفانشتو مركلا ىف ةارابملا هو ىلعهنف
 ظ سافثلاو اهح رف ىَأدَس 01 هنعمل رس لإن تف ةرىأ اسفل هذنعتسقنو داك ْ

 مض ىلعع ههءال_عتمالكلاق سنلو ساسف# وسوءاسفت : هت تؤ ذانارملادالا

 ا تاوارسششعو تاوأسسف: ىل_ءاضبأ عج و ءارشعوءا سفن ريسع :

 لاو ةماقواساةرسكلاب ارااتسفندقواواو ثدنأتا !ًةزههنماولدبأن اوا رمشعو |
 ةسوفنم سفن نءامث دخلا فو سوف :مداولاو هلعاف ”ديرلام ىلع امالغأ ارلا تسفناضدأ

 | لبقىأ نالو نفكر نأ لبقاذ»نالذث رو مهل اوةوراثلا ومالا نءاماكم يدك دؤوالا

 | ركيسافنبتقرطاك .م هتاكسا مة رصانل رعاشلالاه داوننأ |

 ظ يب رجلاه .ةالصاا تاقوال ىراصنلا هءبرمضت ىذلا سو قانا ((سقن 2( دإ وناكأ

ِ 
 ْ سدقاو. اان برضو اجد !توص 5 ىنةر أني ريدلا,ترك ذتامل

 ا رادل ا وسيع كاز تج نودقني اوداكتيدللا فوسوقان !!برضسمنلاو

 00 م-منمرتعمتو موقلا بعت نأو هو سّلل | ل_ةماضي أ س ةئااومانملا ف

 ىسهةفلارارملا لاق ساةناو سنا ىلع عمجو هب بتكبىذلا
 سطرقلابه-5رعنامزلا دع 00 سقنالا لم مريغلزاذملا تفع

 سرة لاو فورعمءادسرمنلا, سرقت : ) اسيقنتهن اود سقنهنم لوقت ساطرقلا فىأ

 دو ةر لاه قذاحاىأ سيرة: و سرت بنيط وةهادناك اذاسرقنلءلدلا ةيقذاطااضنأ |

 اسرقن امس دلاءاودأب ام ط »د أسدطن هَ :رمنوك أ |آدوو

 | يه تهت كت :اف يسار لعهتبلقاسكن هبكنأد وع ةلاةببكي نك

 | سراوف ف انرك ذام ىلعذ سوهو سك اون ىلع :رعشلا ىف عبجو هس أر ئطاطملا س 0

 |. راسالا سك اون بافرلاعذخ © مهيأ ردي زياوأرلاجرلا اذاو 2 قدزرفلا لاق |

 [يذلا ل_للانهسكسعلا ونتملاوهو «سأ ًارل.ةهالحر حر ىذلا سوؤكنملادالولاو

 فاست لاقي امكن لج اسكتدقو هقنلادعب ضيرملا دوع مضلابس كنلاو هشأرب وعسنال

 | هق قرف ةرمسكت .ىذلامهسلا ريبكللاب نكيلا وةغا هنالوأ او دزاللانهه غفيدقو اس اكسو
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 4 (سفن) ظ (نونلا ل هف)

 عقان سراج نم مد رامو .«. انةلايزيقلا ةسو دماء انسدن 1
 زرعاشلال اه سداولحامرو ةنءاطماةسدانملاو ظ

 اسداوثلا حامرلاوٌرم نب يت 0 ةراغعزارغ ل 1 انصص ندغو

 تسدد لم كب عيال ثم نماسمنءتربخت اذار ابخالا نهوراسخالا تسّدنتدب زونأ
 ىلعاصولا ىهو ةسنملا هنمواهترحزا ذا اسناهسنأ ةقانلا تسسن 2 سسن تعا |

 سئاسنلاو ساشنلا نيب لاكنالاةشبنلاو اهتأسن ن:ناكحهتزمهناف رسكلاب هلعْمم

 ورب روي يسمو باع د < سا

 صح

 هد )١( رعاشا!لوقدنمو حورلاةسمقب س.سنلاو تمكسلا نبا نع تاسعا
 تايمر (01]) لأ سب ىأ است سطو سن سئدسقو سلا سنلا ىىمصالا لاق سيلا غلب اذا ىدو أ دسقف |

 |شطعلانمةسابىأ اسنءاطقىقدلابو (؟) حاملا لاه ةسانةزيذمانءاج لاقي | 3
 نم سنج سامسنلاو هناربطى عرسأ ا ذارئئاطلا نم: .ذواسميءاسملا "هلل ةسساسنل !ةنكمل لاسقيو ا

 ريسلاس اينتلاو ورع فأن ءعوللا سائسنلاو ةدبحاو لجر ىلعمه دحأ بذي قلما
 سنس ( سطن )ل ىءاسنتو ىروح اهب لاط( ©) ةئيطأل مدالا ذشنأو ديدشلا '

 | ثيدح فو سط::هوهنا هلع ىدةةساورومالا فرظنلاقدأ نملكورهطتلا ىف ةغلاسملا
 نطثدور 0[ دقو سطنوسطن لجرهنم لاقي ىديلسغأالنأت ءانامسطنتا االول .هنعهقا ىذدرع |
 .ةبوا 0ك ْ ثمعمأ الاه اًضيأ ”ىساطنو قمسف لامم سدطن سءطء هلل لس قه و اسطنرمسكلاة طن ٍإ

 | ظ 000 ةحاروأ ةصئفميرش ا |
  اهموزهاهودادزاوامئشغ ه٠ تريدأ قساطنلا ىء الااهساف اذا ْ

 ١ سوينالنا سطانلاو اتسصتر امال تسافنتو نوذلا فب ىساطالا ىوريو ةدسءونأ لاق |
 | دقو حاد ه2مىأ باكل اس اعنكحس لطغ ملا ىفو نسولا ساعت «(سعن) :

 | ةانمسلا»ف صون سوعن ةقانو سعانان أو ةدنحاو ةسسعن تسعتو اسانعت سعنأ فلاب تسع |||
 رعاشلالاه تعنت رداذااهنالردلانأأ]
 لزاك سي دسوأ ماهلزيو) ه» تدعاذازورحتّرداذاس وعن 0007

 سارخوبأ لام هسفن تجرخ لاب حورلا سفنلا ( سفن )أ
 ارزكدو فيس نفجالا هيلو « هقدشيهئمسفتلاوملاسامجت ْ

 "للناس سفن هل سدلام ثد دعا ىف ؤه سفن تلاس لاب مدلا سفنلا و رزئمو فس نغم ىأ ْ

 (رجج نب سوأ) رعاشلا لاه دنحلا اًضيأ س فشل اوممق تاماذا ءاملا ستنال هنافأ]
 رذنملا سةنرومات مهتاسأ «  اولذدأ يص-ىبنأ تلين /

 | نيعلا سفنلاو ناسسنالا هينو ديرب م_ممال هنورك ذمف سفنأ هثالث مهلوقامأو مدلارومانتلاو |
 | سماخلا سفانلاو نئاعا|سفانلاو نيعب هتدصأ اذا سف هم سنو سفن انالف تباصأ لاقي | .٠
 / ىءاسو هسفنانالف تنأر لاقي هيدك وي ةنعئشاا سفنو عدارلاوهل اقيورمسملا ماهن نم ظ

 | اسسقن ىل بهلاسقب هريغو طرشلا ن ءمدالاهب غب ديا ةغدردتاضيأ سفنلاو هسفمنأ]

 | ىأ كل لؤقتاهل تااةفابتزاج ىلا اهلا بزعلا نم ة أ سا تئعب ىجددالا لاق غاند نم |
 أ نم غابدلا ذ اخت الغ رغتأ ال لعتسم ىأ :دؤأ ىفاف ىّدشم هنسفمأ نينفنؤأ اسف قطعا
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 ْ | لاقيو امهقورعب هيدخ تال اذ ![لمه_سلم آشكلاتل لا تح رتالف تانحر '

 [ نلت مزتكلاناعظاب ىذهع . نجارلا لاق ديد_كلاقو ل ااضيأ ملم او سوام# م
 | فيفخ ىألام لاشمساملجر ( سود )ب ضرالا|مب ىو :ىتلا ماللا ديد ثني ةسالملاو |
 ظ ءاك-لعفموهءالعلنبورعوبأ لاهو ىلعفوه اكل لاق لبر سا ىنو مو شانط ظ

 [وهفان اسمو اسنم سمع سام دقورتصملا سلا( سيم ١) ل_:ملا با ىفركذي و ىدب رعلا

 ْ ف رعءاشلال اه هلث.سدهتو سام

 111 ةواارف دمار #2 ىزتع أ نيح اهاعنقن اىلاو ا

 | ةروك مماناسدمو فاكسااهارب سيماتيعشو :جارلا لاه لاحرلا+ د رم سدملاو |

 قا 9 ,

 أزجارلا لاقي دشةلواضب 5س امو ماكتام ىأ ةملكبس ينام( سب (0٠ نونلا لم

 | ئثلا سو( سوف إلح ايضا اسا رينا ( سن ) ا

 أ ءاّرغلا لاه سف نوكرمشملااهناىل اعتدنا لاو انشا ردفو سعرها رص سمك

 | لاقيو ىععمسفو ريغ« ًاوريسكللاب سف س-راولاق ءاناهوعملا سجرلاعممولاهاذا |
 ' اذوملا# قعتفت ىرعلا تنك هيث نمدصتلاو هنمأربال ناكسساذا سدو سجانءاددنأ

 [دض سدا ( سن ة ]ءس يتلا ىلعاساجن اقلعو 2 رعاشلا لوقهنمو نيعلااهبعفدت
 ظ | ئثاا سه دقو دو ورثك أ ةفاضالاو ةقهلا ىلع سحت مول ىف ىلاعتهلوقئرقودعسلا |
 رعاشلال اه اضأ سو عفرسكلاد |

 ظ ١" سف مهرصن موقارهبواسط » مهتوخا نااسهتواماذج لبا
 |ةدعجىب ةغبان لاه همف بهلال ناشد اضيأ ساصضلاو فورعم ساحخا اوتاسغ مانأ !لءقهنمو

 ظ ا اسامحن همقهلنا لهل 5 طياسأا حارس ءوذكْئ ضن

 |ىأ مشلاباضيأ ساصتااو سافل ب ركثال_:لاقب لصالاو ةعسطلا سكلا,ساحتنلاو

 ْ | مس رابط توبا ذاراببخالا نءورابخالا تست لاقيديزو:أ لاقراضتاا ء ركسح

 1 و 2: رابخالانءورابخالا تصتسا كاذكو ةيئالعوا رس كل نوكيور ايضتسالاب [
 ظ دا<نو ٍ برحريهءلا ىف سحالاو ساختلا ىم«هئمو اس «لددو هين دوعل هسذحغ ٌْ

 5 أ هركتو نلئاسغلا ىلا سرفلا قرعاج تحن وكت ىتا | ىه نيخبانلاةريادو سوضمريعبلاو هيلذإ
 | ةسشخملا نودم_ءءفرو#لاهلك ًايامبروهن اهم ىرع ىذا همة عستيةركمبلا سيدفلاو |

 | نونلا رمسسكيس اضنلا ةبيشمل كلتا لاشب 4 عستاابقثلا كاذاهن ومشلبم مم اهطسو نو.ةثذ | ا

 ١ | يتب نمدصنإابب ارعاتلأسو سف ةركب ترادو انرد زحارلا لاك سبت ةركلاو |

 | ذم قردن نت درو اذ هام تاقف سانغلا ىلع ىبصاتعضوف سد هنركبو قد وهو

 |سااهسافةركبو ' رعاشلا لاه دق سلأتاةن ةههمءاضم سا لاسقف ءافناوءاملا |
 ١ | ناَد_ضلاو ان اهضأ ةركملاتسذغ ه-:ملوق:نيلوالا اةثانآ ىفادسانعمسام لاف

 00 س دي بوعي هنع هاك دي ز أ ن نعام طلع ةمهنأ اوزمايعلا |

 ْ انشا لاف ن نعال سدنلاو ةفيفملا ةأرمانسادئملاواس دن مدل ررسكلابسدندقو مهن |

 مس وم ا جل ممل دخل يحمل حس

 اا ال اوم اح و ربا ال اج“ حج 1 موسم تمس ل

 اسد



 غالال (سام) 0 (ملالغ)
 ك0 تمس لم نوم ص مصر جيس وسر ع همس و وج يوم سمس + سما حمس يسم

 ا عشر داهو هداه ءاجوه * هءتسرتماو نرذذف رك دف 4

 | ةديدّش ىأ س٠ ىع ص ةمها د لاسةدنيعلاو ءاسفل 7 ركش لعقعف وهو ةشا دأا سد ىهرملاو

 ١ ءارلا حدب ناةسراملا بوةعب لاق سامالا سد سرملاو ةسارملا نود” ىرمسل نب د لاك

 200 بّرعموهو ىذر اارادأ | ةغللا هذ وذاسمهسمأ ممكنا ةوثل اتالم

 | نونذح شد ءلاتماولاهاعرو م ذاابهسمأ مت محل اءنئش |١تسسمةددسعوبأ ىو ةحصفلا]|

 إ |هلاح ىلع ميما لرتبو لودعال نم مهو ميلا ىلا اهترمدكن ولو خو ىلو الا نيسسل هسه |

 ذاوش مهو خالتلص أو نإ و رسل د يل ويكشف: مملظت ىلا عت هل اوقىل ثم ودو ل وفم ْ

 | ْ سفخالادشنأو فيضخلا|

 : انالهثوىوبيادحأاوأز قس ه« مولاطواهاذانفءاعمل اانسم ]

 | ىذلاس ءوسمملاو ىديصالا لاثم ىس.ملا اذكو ملا سسسملاو هسناو ودا همسسدأل|

 أ اساغ نأ لبق نمىلامت لوقو ساقلا كلذكو ةعضابملا نعد اك ةسامملاو نون ند سا
 أ ماطق لثم ساسمال برعلالوقامأو سمأ الو سمأال ىأس اسماللوة:نأ ىلاعت لوقو
 هنا رقأ ةساممحرام_مثد لاةيوسملاوهور ددملا نعلو دعم هنال رمسكللا ىلع باستا

 | ةالوت يسم ا ةق ار الر ةةءارق ارتاكنس ناك اذان الف محركب تم دقو ةمي رق |

 | رءاشاا لاق حلاو بذعلا نيب ىذلاهاملان ”سو.لاو ةجاذاهبلا

 | اموسمالوقاذملا باع ه. التنك ءامتئكول ْ ْ

 1 ةيورلاق نساغتملا مءالاؤ هسابتلاو سهالا طالت ايي

 ظ نسناس وحوماا . ا متنا
 (فسيلاقو اديدشاكلداعكءاداذا غامدملا ىف ميما |تسعم لاقي كالدلا سعملا( نم 1
 أ برها ساعمل جرو عاشبلاو ءهبىك اعزو اسعمءعأو 1 ءاملاب سعع 1 ريمه

 ىلإ ارعاداصدي زون لاق تطأ ت. فورت كالا حم سم /

 لاش هسفن تنغف ىلا هس لم ةف اذ هام لاق ناهاك اند ِومَعْلا ن هةماقهإ

 سك امواسكمرسسكلابسكع علا ىف سكسم (رك) ريقالا ىلع ع نم سك ىلا ْ

 | بحاص لخ ديال ثيدا ل1 ىفوراتشعلا سك املاوةءامحل ا اًضيأ سكملاواساكمو ةسك امي

 | رعاشاالاه راثعلاهذخأتام سنا

 | مهردسكمو ها عابام لك ىو « ةوانإقا ارهلا قاوسأ لكى 1

 الأ اسيل هريغهسامواساسلم ىلا سالما دقو سامأى ثوةنو سهاد ةسالا ا( سلمإ) (
 | مهلوقو انه مسلمو هئم تلف اذا سعالا نه ساما لاقي م_غداق لءفناودو سامو نماَقف ف ١

 ||| هرهظريددةىذااربالاو انوه 'رهطظلا ميصعلا سلمالاف رب دأ | ىقالام سانال ا ىلع ناه لئلا ف |

 ؤ ىهو سد امالادح او رمسكلاب سدامالاو مالاغا | طلتخا نيس ىأ مالظل اسلم هنت مهاوقو |
 | ىسلم ةقانو هملا بو سن هن 11 ”ىسلمإ !نامراضي أ لاقنو. تام هناا نمئث اهبنسل هماهملا

 ١ | ىدن علا فاشبأ ايوا عرسنمئناممقلعبال ىنتو سلق ىو ىبيحت لاشم |

 ظ نطل أةددهعالئسلا لع الاتي «بلعالو هال مالا نم سلمادقىأ ةدهعالا
 م سل مب هادي دع صم وس ع سس م اس ويلا ا ا بيث يملا حديحساوم ل ممول مم سجس متل

 ل حاضص . <١
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 (هيتسم)
 دج ا ام تح معسل : كيبل مله م مل مسعد

 0 ناو غ لانا
 1 كالو ىنلا ددكسأتو لعفلاةيدسعتلءايلاق قاطنعديز سرا لونا متاوخ نوداموخ

 تمد بريول اع عت امل امنالان ٠ ّنالو هذع نعت سدكو وااتالاهاشدت النأ |

 | لوةتاهتاوخافزاج اانملع اهريخ ميدةةزوجحالو كيلا تقتسماو كتمَةشاوحن فرحأ
 5 مولا ءاج لود: اهب اة دقو ديز ز نمدلاننب يحتل وة:نآرويالودبز ناك انس ْ

 ا كلوادي ز ىناكا س هل تاقكلن "اك اهباهرمخ بصنتو اهذاومءارمضتا ديزالا لوقتاك اديز

 رعاشلا لقاك نب انهه ل صفت ارمذملاّن أ الاكل موةلاءاج لوقتنأ ظ
 اسي رغهمذ ىرئال 5 رهشلدللا اذه تيل

 ْ 5 ىنغالول ااو ىانا

 يسلب عام ىسل أل جرو دوج أل سف: لا نأالاز ا هول سار يس لول ١
 0 | لجام لك لمح ريعبلا مدل الاءاّرذلا لاقو سدل موق |[
 ا ظ تيمكلا لاق تدئفاعااسأ مهي تسام( سام ) ( يرسم إل

 ١ اننلم "جلا فن وس . الام دعبالو 95 اهكفس مولا لواح“ امدتوسأ |

 [|| ىوخلا لعوبأ لاق سون اع-4اواهلا بو ذم ”ىسوجل او هل ة.وهلا (نغإا
 1 أ | ةريعش سامق ىلع عمش سوو ”ىمولثو دوو "”ىدو(ي دح ىلع فّرعاءادومل اوسوحلا |

 || اءمالاميلع ماللاو فال لوخ دزجي لكل ذالولو ماللاو فلالابعهلبافرع م ريسعو |
 || باف ئنييحلاك ال_هعرونيتلسقلا ىرجم مهمالك ىفانرش نا. ٌومامهو لاق ناتقرعمأ
 1 ا '[افتسا 0 دا #2 انهو بهاقرب كير ًاراحأ سقلا ىرمال د شنو فرصا 3

 0 هناسعهاوبأف ثيدحلا ىفو هريغهسجمو منمراص ل جرلا سدت دقو |

 رسكلانةركما !تس رم كاوقر دصم اضِيأ سرهاو سا ىمأ !سرملا ع جو سيم عجلاو ليحلا
 رعاشلال اق ىعقا|نيبواهنداهليد ب شنب ناك اذا سو يم ةركب ىهواس ص سرت |[

 سو سالو ىره ا ةنقمضال 5 -- ؟.ترادوانرد

 أىلاهتد_ءااذاف رسب ١١ ىتاجد- 1 ةواذا ل.للا س ماض ألان وأ
 -حارلا لاه هس ضأتلقدار|

 ان ةنصصم نب هينسع ممم

 سسةعقااماروعت ىلءامأ « رنا يول انر ا

 انوسرعالى ا مكلابح 33 افاعذ ةعرتع كي تنمكلا |

 ا رلا ردسصب داوم لعب وقال لاقيو وعقلاو وللا فات ربت :الىأ |

ْ 
 : ا لاه بوةع»نعداد_ضالا نهو»و هتسرهأ تلقوعةلاودر كيلا نيبهس نأ اذاكاذكو | ١ ١

ْ 

' 

 ْ اهينزب اهلا ةيسلاةميسو الة هل ” هو هّنعشن أ اذاءاملا ىف هريسغورت ا

 أهي سرتماوهب سو تيكسسلانبان ع تصسسم ىأ لد دحلان ىدب ثني صو ةخئلو أ هنرص يف |

 ظ ادناص ف صد وذ دوبأ لاق تحال ىأ تامو ما ىف نساالا تسرتما لاس ه هءْئلتساىأ | |

 د 00 اص ندا راع هدم تد : رقسح ولا رجتلأو|

 دس منا يوك مس 17 اا تقم ١ كتم 1 177“ 110 70 اااا ا جنال هدالا كن 10 حاط ا 7 7” اتا حن دك 7 ا. دع دم هع م ع

 هنركمو



 مايعا  (نيا)  مساسزا
 سوس سسسس ويس يس ييسر يضل ير و و ةممصخخ٠سل م تماسمسا

 | ىأسمالاهبلءسيتلاو عستسم ىأ سيلم نال ىامو هنطاب تفرع انالفت بالو نبلاع
 نسيلم ل ةئالو ساما ل بجرو ةدغل املا د دش طب اذا او سدلدتلاكس يبلتلاو هبت دباو 1 طلمخا ْ

 نءعرسأ لئا!ىفو . ابك اه سحلب ريسكلااب ةعصقلا سلس لاي ناسللاب خللا (: نش ا
 تتذ أ ىأض رالا تاسلأو بوةعد 111111 هفنأ تاكلاس

 | ت.<رفقلا ناكملا,ىأرقيلاثحايعمواوق لثموهورقيلا سح الان ل 1
 ((سا)إ موُودملا سو آللاوانهذالو أش -ولارقب سحلت ثدح لاسةيووه نبأ ىرذنال |

 لانةءاك سدلمفخ لا. ةد عافرب هتلضأ اذا فلتا كاذكو هتلعن أ | دلتريسعبلا تسل[
 غل سداملاو سيشدلاو كيكللا ل_ةءرسللا ةزئتكملاةقاننلا سيدللاو مد صو ملم بوث |
 سدالملا علا وه.ءطولا ديلا لعقلا + .شانع رو ىوتلا هءقدييخحضرجودو سطاملا ىف | د

 |لاق 00 ساهنسات الكنلا ةياذإ ا! ثسل لاقي لك الا سلا( سلال ظ

 :ه اشوف صب ريهزأ

 ؤ هلفارمغلا س نم ترف | ذق * طشانوءارمسلا شاؤقاكث الد

 ١ لا ا الا تاناا كلذ مس تا ْ

 هيقدي مرح ساطاملاو سطلطا( طلع ساسللا فو ثّمرلا ل قانىف 3 2 ]

 لاق ديد_ثلاءطولاو قدلا سطالاورعوب ا سطالملا عملاو ما دلملاو مدلل الش ىوتا
 رغما :ًاج سطال ال رتأ 0 مو ريغلاءاملابتءقسو ْ م :

 ىلابرضن تناك اذا فشلا نول س للا( س ا ) اهب طاق سطالأ ىنعمةدسعوبأ لاق | ْ

 كلذو سعل أ تاسناولاهامعرو سءاةو سنو ةسقوءاسعا ةنفْش لاب مسالا كلذواليلقداوسلا | ١

 لك الاف نشا نيعلا نيكسستي سوعللاودا نايا برسد ةشمال كورلا | ١

 مل 2 درو نجلا سقاللا( س 3( سوعل بثدأل لمق نمو هريشأا هن "اك هريغوأ ْ :

 | نيا لاق ممتد فيو مسمر هس و سالا ب هلي ىذلا س.للاو دب زوبأ هاك مع ذااناسقا| ْ

 ( تتغئأافا سقلتوشلا نم ىف: تسقاور يسع سكش ىأ سا نالف لاقي تكلا ٍ ٠
 | كاذكو عامان "بك و هسايو هاي هسسمل دقو ديلاب ملا نسما( سما ٠ تايشأا 1 ٍ
 أ مساس دملو رعاش مس ساتملاو ى رخأ دعتّرميلطتلاساتلاو بلطلاشاقلالاو ةسمالا ا ||
 ْ تساادالوة هع نعى هنو دب راسقملا ةجانملا مضلاب ةسسافالاو ذب ناجحا |

 لوعف ىلع سوؤوأ ل_>-روقوذدإ!سوالا سول ادكي انش عملا بجو د-ةق عمسملا ْ

 ' اسوؤاالو اسواعقاذام نااكلا دءاضوبأ لافواتاوذ قا ذام ىأ خفلاهاساول س الام لاقي ظ

 : سلا ىفة ا نمهللا ( هوا لقب رات املاو اساول مهدنعاةسلاموأ

 ْ 0 ىنةلك سل ( سبل ئدىأةسحل لثم مذلاب بهل ىد_فعذلام لاقي ةهقوأ |
 | نسيفرسمتالاهنإل اهل تلقت موال اةئتسا تنكسف ءانماارسسكي سلا هاصأو ضام لعف|
 | ف رمصن فرص 7 )تاو ل_هفامنأ ىلع ل ديىذلاو لاسلل ىدبامملا طنب تامه 0 ظ
 ١ لماوع نم تلعح وتب ماقبل ربو تن نض مهأ وقك مس وانّيسلو تسلمه اوقلانغنالا ا

 عاد ها مص ل حس رجم سس هع ل روسو صو مم صمت جب حسا ماع يصمم حم اصمم 1 03 لا دام زا نهال م ٠ ٠ ١ نلا# كا 1-18 اكن نا ١ 11040 ل طن



 كلا (سك)

 ظ أ كلذكوسيكالاثي ًايوهو ةسكلااةأرملا تعنىسكلاوةباستلا ىرغلا سكلانيديزوأأ| ,

 ًدالوأ هلدلو اذا س "اك أو لح رلاسك أ و 0 دلل ضد ؛ اولا ساك دقو ىنوكلا |

 (نيسلابأ) عال

 سوك ةرابسلا لا ىعلاقيو |

 (سل)
 ثيدطلاىو هتبلقىأاسي وكم الأ لع هشسوك

 اذا نوكس», وهس اكد قو كلو ك أر قافلاق دعانا و كاذكامنؤلهتاوأ

 سايعلا تأ ةرعت ااه تقرعمودو متاوق ثالث ىلع ثم اذارمعبا !ساك لاة.كلذ لعف

 ليالا تقرعي ناك هنأ رك ذثواهاشأ قرتءا ةلئااهمأو ساده نبا |

 اييضخخ ى رخآترداغنو ثالث ع ع أ ىلع س وركحت تااغو

 !دينع خانني نيش «. اننكم اسك ىنارتاما

 رثك اذا سواك م بشع لاش, مارتلا سواكمتلاو مدلاب مضخم ىل مبقرع ىتااةمماقلا ىفعت |

 تاي ستان ووكيل ومب طموح لابقيو. لبطل مشلاع ركلاو فثكو |
 اوت بمبكلا (سميكز رابج سا( 1) لعفم ىلع سوكمو |

 رعاشلال اق بر لان 7

 : ياهلا ءاوهامامدعباوم 0 7 سههيك سراوف م هان ساكو 5

 4 زحارلا لاه في رظىأ سك دك لجرلاو قلا ف الخ س

 ا

 إ

 : . رعاشلال اق ساكأأ
 0-5 ا“ 2 تاك 1 ة كم منك لذ 5 ظ

 : انيعممكسف ىرئام ان'انَع « مد تقةجمكت أن كاو

 ايرعلا عبو جيلا قسياكد , وهو هتبلغ ىأهتسسكف هدناكو فّرظتلا ساكدلاو

 رعاشلال اق ناسك ردك مس

 ا نم ىس ار دغلا ىلا 5 'هلؤهكت ناك ناتسك اوعداماذا ا

00 

 | ناسيك نآكهبقلنا لاقي دبع بأ ئياتقفل باص معو ضفاورلان هفئم ةناسكلاو

 مهاردلاساك ادحاو سكلاو

 | ( | عقلا سلا ولا ب ودلات ناكل رده مابا( سا( مالا ]سف 0( ظ

 اوال زم مانت اولاعت ةوقن + تطاخ ىأ سل أ مالا هلع ت سل كلوةر دم |

 ٠ |ضابالاو حضاو سلة هش ىأ مضاءة بلر ءالا ىف ثيدلا فو مالظلا طالت اًضي أس ءلاوأ

 | 000 هوما وغتسكسالا ساو وجد كلام نشنللاو سلما كلذكو سلام

 : روث نب ددج لاق سالم

 اشو دارغناز لقط فار طأب 5 ه:ه٠مهنع نسأل ن فنك الف

 ظ | تهل ساس | أو مكل سايل ّنهىلاعتهلاىاق اهسايلاهجوزو هنأ صالح رلاساببلو |

 ١ اساء تناكف هبلعتندت( ؟)اهدنج قثعصفلااماذا .ىدعملا لاق

 | سيل ام سوبللاوريصقلا ن كلش اظيلعلا لاسقيوري #فنلا ا ءاجادكهءاسا ىوةتلا سالو

 اهسوباماواههعفاما ب: اهتنوراةلا لكل سلا ٠ .٠ تكلا نءاذتشتأو |
 ٌْ الا تتبالو بوذلابو مالا تو عوردلا ىعنم كل سوبرا ةعاسص» اناعوىلاعت لوقو | ظ

 إلا ٍْ

 مال حصص ملح محا هج جمس فم سمس حموش

0 

 م م وسو م ا ويوسمصا ا سس سس سس ساس ا اما ما ب يووم ومس هوا

 يا اح



 1 (نينت ( (فاكاالدف)
 0 ع ا ا 000 - دل صح ماس م سس مس تصح اح ره وجسم ١ ل مسلا- ن1 مسسساملا تحس 1 يوي تمس ماج ميسم عمم ١ يس هم سم

 ظ لاطظاو للظأ نم ىجول وكنت خ 7لاعأك ةرورسضلا قاعلةيلاز نطأت سل
 لَم لان ملزئاذاهريغو ىظال ل قهنمو كل ذو هفبو ساطعا إو لافلا نم هيريطتي ام س داكسلاو ١

 راسعبالاو لاوبالا ريسكلاب سركلا 04 ى( 4 رابلابمءاشتياك هبمءاشتي داك | ٍإ

 ْ حاذملا لاه هدمسمعا

 ِ ديو 0 ما ماما : 1

 تح

 الادبي دياولا حدب اكل لاغأ 1

 | سركلا مدقلا كلا ندعع 07 سفن ىلو أس ابعل اانأ تنأ ا

 (دحاو در هسا اواكدمهفلخداذائثلا ىف سركن ادقو باكتالا ساركنالاو ظ

 بقى سر 7 5 نأ باطفاواولا لو ةنشنب يترك االول رك اولافانتدو ىماركلا '
 فثع نإ .' ”انكلاو و تيمكلا لاف. سيراركلاو ساركتلاة داو ةسازكلاو لجر أ

 ةالحإو 0 ف رافسأ ساكو ازيواصتلان ما # ةيدرأرادلا صار ءّاك 7

 ءاثئأدار م. | 0“ ىم []| أرسكيب برعم ”ئسراف سايركلا ( سب رك )لإ ملعسلا ىلءأ ف فينكلا ساير كلاورقتس عب

 ةدجاو( 0 اقف سار معو 0 ويس ودول هسااوناكلا |
 هن لو 0س اركز و 1 نب : ناجم م 7 اناورهازت ظ

 هل ا باف وح ْ ا

 نامرلور تمر ليحلاعانمىدتفاىت- ه لغوريغناك مالغانم « ليطاىفهسدركبحاسو
 بس دأو ده و دشنأو قل ارزام سدركم لبرولاه الح رو هادي تعج لجرلا سدركو | ش

 مه هلاهةنامرو | ةسذركلاو ضةيىلاه_ض»بعاتتجاو ص ايقثالا سذركسلاو مدلي سدركءةنوحد |
 لامعه 5 ديز نب كاللام نب 'هطتس نكالاماثب!ةنواع هوس دقن اسودركلا ىلكلا نبا لاه دمقملا ىم ظ

 * عر 0 ىأع) || ةنورعمل_ةب ضركسحلا ( سفرك ) مرادنيربربنب ميقف ىبىلاهعو مت نبةاذمألا .
 همم ىف ل... ]١ ىقدد م هنكس كر كمءامال اهنداو ىذلل لاسة:وئو كاديدرتةسك ركلا ) 1 (

 رعاشلال اه رقلاذسن سيسكللا ( س لك ) ءانسعلا و
 رخ نمو سحسك نمىرجت نيعلاانل « اناك و بانءأن هىستنأف ٍ |

 لاق. نانسالاريصق سسكلاو دورت هو قديم ةراخلا ىل_ءفف لاضرأ سبكلاب : 0

 ديزنب ىدعلاقو . .هبىبيحوراصلا ساكلا 6 5( ا الدب ٌ
 ّى روكو هارد فريطالف اب هاكهالجو ا ىم م هدا 1

 ودنو هساكك ىف ل دي ىلا سناكتلا ( سن نك )نس اي ؟تذ لاشي نوللا ف ةساكلا هع 1

 تدنكو هل ثم سنك ورسكسلاب س ةكب ىقل | س دك دقو رثدسبو همق ”نتكب رهشلا ىف هعضوم |

 ' ةفوكلاب عضوم م ار ةيامشلا بلا كاارلاا رغكاي سنك لانك مضلابوسنك أثبلا |
 رت بقل فرنكت مادو لا دبك اوكتلا لنك او ىراصتلل ةسينكلاوإ

 يسيسسسمب



 (سدك ١ : (نيل!بأن) ل

 0 ميم ممل ممسيصل ةسييسم مما ميسم ميلا شكمان سس 2شلللللل090

 ا | سوقلاو ىلإ! ىرقلا ةنش ةيقياضيأس وةلاواسوق عارذإ!اومتانجرو لصالا ىلا اهدرتف لو عق

 ظ هلاثم ىلء هتردق ذا سانةنافاسايقوا يق هسيقأ هرغ ىلع هريغيئشلا تسقو اعلا فخ

 |كسرافو سارقمرادةملاو ةمسقأ لاي الو اسامقواسوق هسوق ًاهتسق ىرخأأ ةغا هاو

 أ ساتقي وهو نمايقلا ىف هتراجاذ انالفاتسياعتانيأ لاقيواسابقو ةسواسق منها
 | مضلايسوقلاو هبىدتيول بسك دبى أاسادتق' ه-أ ايس امي هب هد ىئ أ هرغبئشلا |

 َ ةأنماركذو(1) ,) رعاشلا لاك سهازلا ةنغموص أ

 ا
 ١
 أ

 ه/ْ 3 سوقلا فنيص للا ذو ىنتسسفتسال « تفقوولو دزه ثاسرذالمرال
: / 
 أ روظلا ى ىندتلا سوقالاو هلئمسوغتساو ىحخاىأاسيوقتْخيشلا سوقو حط وم مس اىسموقو 1

 اس نايتلاباعو سسسكلاب سؤقملا وال يف عما أنبا وق س رملي تنك 1 0 نور يعل 4 )2

 د نسا ف اال َج رس راقملا ى الملا ٠ 00 اغاو اير 1 همص /[ م. دا

 أ ع ةردقةئنلائشلا تس( سيق ركذاانثرمطعا شم ئابوقلا ( سلبهت إل
 صءوثر 0. -كقاوو
 الإ سدق 1 رضه نم سقولأ آسقو عررد_ةىأ حمر ساق وعر سدق امهشس لاي وهلاثءأ فويس, ف تاي

 || فقوأ مهب هبشق ذا نالف سبقت لاي هبقل سوقورازننبرضم نب سانغلا هسعماو نالبع هبت 50-5 سن

 لأ نمناسدقلاو انسقتنمونالمع سنقو هور لاه“ الودار اوجوأفاحياتإت يو مهن 7 ءاوهوو ا قل

 || نب ةمده نب سدقو دون لب رن نوب لو دك نب "ى دن دحح نب ةثراحىأ نب ب ادع / !سدق نط. 3 3 و ونكت 3 5

 | نب”ىعدنب ىصفأ نيريقلا دبعو هود سأ نمتلسقوبأس تلاد دبعو ةلوطت أ نناخاتم 5 يملأ هلا ىلإ ل

 ا || لجان ضيتدقو "”ىدمع تاشناو: "ىبسقيع مومااةمستلاو ةعسر رويس "هلإ د 5ذ-9- ل ا 00

 : أ ٍسقتو مثرعت ل اقيامكسحأ| | تال نعال: ا

 ّ ماشي هس نيعم نم س' كب ىلا عت هها لاه مو س'اكلا م اك ( ( ناك لسن 1 و

 ا ١ اهةئاذكرملاف ساكت توملا + ام ره تعةطمع تعول نع ىكالا ددنأوأ ْ رعاشإا

 ا | سوكسعأو سو وك عنجلاو بارشلااهفوالا اسكس 'اكلا ىعستالى اربفالانب!لاعت ]|

 | كلاب سكب ا رتلا كا ذ مساو با زتاطباهتممط دكر رثملاو رم سك الات

 أ تاه تانقأ ىذلل سيكلا يبس ك 1لحر لاقيو هيابث هل دأ ىأ هسأر سيك اولاهاعدو |

 | ةفزخنرقلا نموهو قذغلا سكلابةناكلاو سأرلا ميظعلامضلابساكلاو هتببجتربدأو.| 00 قرب 7

 (كلذو موانجهقونام زلازل ةتسلوزقلا م برش سدكلاو بذعلانمدوقنعلا | 7 37 فلا نال 07
 ااوسكو عرصلا ةمدقموهلاقنو ليللاءناسنألا ىلع عقباطسوناكلا او نينس ع- هرألكف ظ ْ الابوشنو نع
 || تس دكدقورعسلا قل قثملا عازر اسدكلا (( دل ْ ةأقلاوماعاوراغ أن الف نادأ] 9 اع
 ' يبارلا لات لدم هناكىشماذا سرغلا سةكتو لمخلا | 8

 اننا اًرهللا قت بالكلام 57 اسادك |تدعليفتا ا ذاانإ

 ا تعم ا تسدكقو ال سام دكل او ماعطلا سا دك 1 و متي ج نكبر

| 
0 

 ظ
| 

 سسح' ال ىنريصا” ناي ىلا ١# سدكتاناطللو عفشريطلا ئسارلا لاق |

 : ىأ سام [هوةواسبنمرتؤلاد ربطت هنال انف رعريطلاو ىأنا ”لرمص د سطع لذ :الاءده لوقت .

 ضعلا



 1 4 رف) ظ 0 لعذ)

 ] واؤلا|تنذنحاخغاو سالق تافو نوثلا تفذح تش ناو سثالق تلقوا ا 39

 اريغصتلا ف لوةنو”ىسالقو | سينالق تاقوءانامه يف تض وءتئثناو نينك اسلاعاتخال ْ
 ١ 0 ةريخالاءام 'اماادي دْسْنِب ةمسداقو هسنملق ل وعن واهيفض وءتنأ كلو ة.ساق تئشنا وةيفيلقا

 ْ هنالوازلاوتنشضرشل ؟الاو نقيل سنلقتاةفءاسهلا فذ ةو فلا تعجن ناو 1
 ضفربنأ بوس مق كلذ ىلا ذأ اذافةكاهابقو ةلءفرح مرح 1 مسا ءاهسالا ف سنل

 1 ناو ةلزنع هنوكب حو كاذو !هليقامازو كمءاب مسالارخ آرب اريصمف ةرسك ةمضلا نمل دو ١

 ١ ] دقو هلع سةف كل ذهامشاو ولدووق وقح عسجب لدأو قدحألل رقلاكلذكو نب ,وذملافزاعو |

 ٌْ فدلابب برضا سلقَتلاو اهسلفةوناقلا همسلأ ىأ ساقتو سالقتو ىكلقتفهشياقأ

 د ىذلاسلقملا ى :ومالا لاقت و١ »+ عيبنملا الا نالت ساقملاب رض  رعاشلالاقءانغااوأ
 ظ مكهمو دق دنع تال ولا لامقتسا سدلقتلا حار اونأ لاقو رمصألا مدق اذ اريمالا ىدي نيب بعلد |

 مدا! نم هنرق فام باهذلا هعيتف بالكللان خا وف تضر تيمكتلا | لاق وهال فانصأب | 1

 رامزعاقي رطب رماقألا ىنغ « كب ادذلاهشنغب رسام ١
 ْ ةثعلاءاعئس تناك ة ع طيسقلالاثم ديدان هد او دي زلا,ف دقي ىأ سال ردا

 هبة و صافلا سالو صوغلا سمقلا (ىق )ل ريس اهمدصو ةعربأ اها
 |منسخأاك داكن ويدل همنا وسي ؛سقو سوغناف هتسمن ىأ 0

 الالط اهفس او ةمحاسب # اررثلا ىنمالمدر الا بلعأ ْ

 هو ايرثااءون نم رزغأ# ءا ونالا نم ش نسل 2 نيزملاللاا هاا

 0 بولا جك لايديش: سرد سانا

 سنقلكتاف دحمسنقىف . .زجارلا لاقت لصالا سنا ا( سنق )ل: ميظملاديكااشيأ
 رءاشلا لاق ديدللا نمةضنبلا ىلعأس ئوقلاو | ّْ

 اسا وغلادقي بضع قثود ىدو 35 يدبإ كتوس وج |

 سرفلاس ذوق ف.ساادكب ريض 0 اهقراطسو مولاة

 ! 90 ردق مور ردقي موب هوق نس ف ذح كنون سس ظ

 32 اسايقلارواسالارتواو ةديصو دشن ا وصانقو ساوقأو هونقوخاوامهسرمو ا

 ىسق ل دصأ اكو
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 فناقن نوئس لمر يثار 95 هنو دوال ساق غلا هنانانأ .دششر و

 ( ساعاق لإ سوق سوه تلقو دب تدتاذا بلكلاب تسقسقو

 (ششق) (نيسلا بأن
02 

 ادربلاوع وحلاة3*ساقسقلا لاقي و ١ نئاذكأ ميش رش لالا .ئادلا للا مبدأ
7 
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 ظ ناطسقلاو ساظسقلا

 أ ل_-حرلاقي بد ادضوةورهظاا لو دور دملاحورخ سعقلا ) سعق ١) ن نازيملا

 | نموهتاطق تعةتراوهنوهصن ه هيلصّنأمطا اذا سعقأ سرفو سعاّقّمو سعقو سعق 2

 || ثكم ىأس عت تافلخ ءاشءس جنب !مهلوق هنمو اهروظوغاوةنهو اهسأر لام ىلا لبالا
 هن سه[ لماوا- متاع لماولا هذه كمبءغي نأىلا ارهشلا نمنولا> سه: لالهلا

 لارا ىأءاسءةةزعوحربب ال

 ٠ (تبلاسوعقتو ربك ىأْعشلا سوعقنو مرهلارببكلا ع كلا سوعتلاو مضعم اب اةرييهو 1 ن
 ' ترحل لزق هنمو هبف مدة لورخأت ىأ سعال نع لج رلا سعاةنو مده ىأ 3

 ظ 1 دارا لاق فاخر ىلا عجرورش أت ىأ سسنءقاو رورهلاس رُفلا ساق اك

 | سعقالا نا عقالاو لم- سعقالاو عضم

 | قيملم هئالازه مغديلاغاو' سسذنعق |اماووءق ىلءاُمإ سه س يه أ يشل مادي

 7 | ق.ساناو س يعأ 4 لاسةف اههضومريغىفاهلمس عقو ةركس قتسانا هنا لوب مهرحأب

 ِ ا | ىنغااساءقالاو ولالا بذبح او سنا 4 لايف هرهظهسعجوأ عمو ةركسب رب رخسغل

 ا (سسنعةملاوكلاموب أودي زو: اشي أ هرك ذودي مدني ان ء نئما ١ نارتلا س هقلاو راثك-الاو

 ٠ رات درب لا ناكر سعبشم تاقو نونا | نم تضوع تثد ناو سع.ةمهري_خصنو ديدشلا

 1 ْ اهب وس سلوق لؤالاو )10( سسدعق لوف ةريس>الا نيسلاثو دم !فدرع_غصتاا ىف

 5 | مع ني ةاشم ديز نب دعس نب بعك نيورع نب ثرذعا هععاو بعلو هو ميت نم ىحوو أس ءانومو

 امناوةري_تالانيسلاو نوذلا تادأ زا فد دعب نيتك ف لا عقب رعاشمو

 ْ ًارامخلا,ضي وعتلاف تنأو لعافلا مم «ا عل تلخداملال ةدياز تناكناو ميا !فذدحعمل

 1 | تك ناو سءانقملوقت فاالادعبنيذللا نيفركانيبةنك اسءان لة دننأ ضد وعتلاو

 ا ألد داثقو ليدنةوحن ةىبازةدانزلا تناكاذا امزال ضد وعتلا نو تح« ءاماو سعأةم

 |عمباو قالا مياظع ىأ م خلان سغاسنق ل سحرو ميسظعلا لبالا نم ساعنقااو هيلع سقف

 | دخأ ل جرلا سضقو هيلجرو هيدب طدر اسفق ىو-ظلا سفق

 ةااوهف داعناف ّىَتب هب سدلو هنو دوأ مفلاء لم قاذس ا ن نم حج رخام

 ناكلا نسما ينأى حار اووأ لاه ءالتمالا 33 بارمشاا,تفد5

 اًةنةجاسزااوالارهدما ند اة مكترزام نسحانأ ,

 أ ا اي مال هأب اح 5 هروزو ناوملتا بن ىلا مب رك

 نتف لل مخ اء ءامد لا

 ةفئأ هت ور مافءاسفق سمو هلك

 (اسوغت سفغقو تاماسغق ل>رلا سفقو ميلك لصافملا فءادهذخ اان سهقو هرعشدأ

 (عس)
 ْ اذانسأ تحلات داقو و ب

 ١

1 

 اس نيسااتهمض فانقلاتدففاذا ة.سسنلقلاو ةو لقا او

 ؟

 ل 1 تفس نأ ةرتلاةراولاي دايز هيف نالرابلابتنأف ترغصوأ تءججاذاف ءإواؤلا تيلقو

 نح 4

 | . صوخواف ءأ نم مصض ىل.-ساقلا

 1 وهف سل جياتذفو فذ ةاااضيأساقلاو نك _سلاسول_ق|



 1454 ) سا ّْ (فاقلاىلهث)

  ىرقلافيعاطماصولا ف ئيعاطم
 را هرقل ن ن.ء؟ايعملا يناقآ اًرهصااذا 3

 للنعرات ىرخأ دعا فشل دا ةسرةيدربلا سرق دقو درب ىأس رق تاذ" هلم لاسةدأأ]
 )1( سرق مط قل لما 5 مهمرح رح تمل صت دقو ديزوبأ لاواسرق 1

 سب رقو سراف مودلا دربلاو ثوغلاو أ هفرهيإلو دمالا سرقلا تيكا نبا لاقتوأأ| ا

 ل.ةهمءوادماج ى أ اسرافواسب رقموملا٠املا ميضأو دهب ىا٠ املا سرقو صراف ل ةتالوألا د

 اس ردت هوقو دربلا هش ءرقأو دمع تح هيفلرتم غامص لذض مث مطينأوهو سي رقثنمسأ]]

 مطب دي يلا مطل لالا نمة يسارا دي زوبأ لاق هن دباذا ئشلا املا تسرق :لاَشأ

 نحارلا لاه ةاعو ةيعارف تديزاك ةدئازءاملاو فاقلا | ||

 ةدرأن ليج أس ارق ل آربرضأ ادعس وبلاك تامسا ارقالا جا تب رقتاءر اولا تنمضتامل]

 السع فصاسد وذ ةذونأ لاق ا

 ْ لكك ةيقسأ بوص ضارق لآ م 9 دئام ظماهاامحأ هع || ٍ

 هل و5 ىلع ضف ةنامع نه ان ن المج ارقو نام لاس و ىنععامهو ةيضر أ وص ىوريو | :

 للا لع هنأالا كلا وه ةثمسانلار |زجباخ ظ ا
 سوسرط لثم رعشلا ىفنالا فذذعالو حرمسلل سوبرا ( سررت ىربلانامرلا انااو أ

 خلان ساطرقلاو همف بةكم ىذلا ساطرقلا 1 ا 0 سلوا .ةنال |[

 دشن أ وهردأو: ىفدي زو هركذ ربط ردا كلذكو ِهِلْدَم

 سارق ردو 00 4 اهلحأرادلا عدوتسا ثم ناك ْ

 لم مسوفر رق عاق هياصأ اذا م ُُط رهف ىرل امنا ساطرقضرغلا ى وألا

 1 سيول ىشرقلا ورم عماد أسوق |

 سقر ةلاو ثمغاربلا ناكم 03 اننغضعي ىافالا تلف

 فئالا هش مضلاب سائر هلا (سرق) يتوعد ىأ بلكلابتسقرق ديزوبأ كسو || :

 العو فصي ىلدلهل ا لاق لبا نم مد ||| ا

 سانرقويلا قهلءامسل نود » رضا وساع ىلا : أ

 1 0 00 1 ل عجترشلا( ينل ْ

 00 طم 0100 حلاو نيدلا قكراصتلا |

 لاف سلا !هللاقيدالب كابو مود وأ لاا ”ىسقلا سبل نع ىبهن هنأ ث يدل اىفوا| ا

 رصف لا اوفاقلا 75 هب واو اود ثد د1 بانصأو لاه ىةدال ١ اهقرعن واهم اردقوأ|) ا

 ةكاتلا سو -قهلاو برها ءاكح دس ناكو ناره تفّسأ ,ىدانالاة د_عاسنب سقو فلا ا

 م

 ا

 ا 'تعرئأس ةيق مة لا كلاود ز نإ نإ ع ء سوسغلا ئماهد-و رى ما

 نيم ران ديد طل اند_هفنئانسقلا رع لاهو دسأ ىنبل بج مظلانساسقو اهدسحو || ١
 ددنأو هللان دوس مفيس ىباسقلاو [

 هءاولأ ىف عرادلا مص 5 هب صد ىذلا ئساسقلا نأ

 مويس رب وألا 5 البا دملا 00 اود ةرذ وهف هسدل 1 رهاب اهقنرق وأو |

 لل 0 لا +



 (سرق) ظ عيداببأ) 5 114
 م 2 تبيضصم هن امم -_- تيسر حي وسم ل جا م. دم م اب مم

 | سقالفلا دبس وأ لاق ميش ١ يلف أ هنأ هطىداناسنلفتىش اقلاهساندتوأ
 دشنأو ةس رعهمأو لومهوبأ ىذلا |

 ساثم-س(افةنالث « «" سقنلفلاو ني مهلاودرعلا :
 ظ همأو 5 قدس هوبأ ىذاانيعسملاو ةالومهمأو ىلومدوب أ ىذأا سقئلفا!ثوغلاو أ لاقو |

 كلذك ككشنلا أو لو مهونأ ىذلا ف رةملاوذال اومأ
 لاش ماتش كلذ كوران ن ماد هش تنقل ( شق )ب ((فاقلا لسضإلا

 10 ارانهثم تستناكلذكو ابق هنمىناطعأ ىأ ىسدقاف اسقسق أ اران
 أ تلق اهتبلط تنكنافاران هّتسسقو الع ىلجرلا ت تسق اىديزيا لاه هن دغةسا ىأاضنأ |

 ! سيقلاوامبفاضنأ هت-سق :ولاق ءاوساران ئاناعهتسسقا قاهسياو روس ْ

 أابقرسكلابلسقلا سقدقو ابق تفداصةوةللثملافو حاشلالا عبرسلا لسفنلا
 ظ ظ رعاشلا لاه سنقو قاسكلا نعسقوهنإ

0 

8 
 سبق بأوةوةاَعَأف 0 امت تءطوف ةثالث تاس إ

 | ا وق از نامعنلا تك سس وباتوأو ةكعل بح نست ةوبأو للا ةعيرمسلا ىضتوقللاو

 ْ [سيقانأ ةغاشلا اهو ترقلا كلم ملل ىد ءنب ورمع نب سل اع سها نيردسملا |
 : قعصلا ندي رب بط اتم لاف يخرتل اريغهةهرغصف ةرورضلا | ا

 0  ناوهىفةثدعل اك اطلع *« سيقو أك ءلعردة.ناق 0

 [|| بجرااهةيدعو ككحن ااهليذجانأ رذنملانيبايسلاهاكميظعتدي ربوهو هرغصامناو

 ةغبانلا لاه سر عتلاو ةمدعلأ فرص الس وبافو

 لسالا نمرأز ىلءرازقالو « ىندعوأ سو اهانأ نا تئدن

 | حورو سدا ةريظ- ةنعلا لمق هئمور دصمو مع ل 1 «(سدق

 1 مهطتلا سيدقتلاو دوغ ضرب يلع ل بج نيكسنلا/ئاذقو مال لا هنلع لا ريح ن دة |
 أ فوتو دقي سدقملا وسّد-ةملاتد» وةرهطملا ةسّدقملا ضرالاورهطت ىأس َدَةَدو
 سنقلاو ماوهو رعاشلا لاه "ىمدقمو "”ىساخ لامه ين دف ولاميدتلاو

 ىءمدقملا بوف نادإولاق ني .ه استلاو يقاس اامنذخأي هتكردأف

 أ لح نوكتنأو سدي مالا هيلع يهاربااهلاعد ةيسداقلاّنالاسقب رادوبب نأ
 |ناكو ةراهظلاوهو سد_ةلانملوءنوهو ىلا عت هللاءاعمأ نم « مساس ودها وجاحللا|

 ]| ءاج مس الكب لع لاق حور ذ ىف ءانرك ذ دقو امهلثاوأ تفن حوبسو سودة لوي هب وبدس

 |حوب_كاالاروذكو طوءشو روعو نول كحسو دوقس ل ملو الا حو ةموهذ لوعت ىلع[
 |[سدلاو عفيدقو مضاانحورذلا كاذكو ناكتفي دةورثك أامهفمضاّنافسودَةلاو

 | نمناسملاك لمعتئم *ماضاان سا د_ةلاو همفرهطي هنالزاحخغال_هأةغلب لطشلاك ير ههنا

 [سسجادقلا (سحدقإ) بك ادن أ عومدلافسيرعاشلا لاه ةشذأ|

 0 مدق ى أس ومدق ب شح لاقي ميدقلا سومدقلا .(( سمدق ل عامشلا
 راع 0 دب دثأا درياا سزقلا
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 | لغد ىلءسرافاب م تاق ازاسجو أ النسفدو أ اسرفو أ ناك. انو ذربر فاح ىلع ل رلا ناك اذا
 3 ١ زعاشلال اف رام ىلعسرافاش مو

 ' لغبلا سرافوأنوذرلا صراف ىلع ه هب مى دنع لب خلاو ها ىناو

 |لاغبل اوخأ ىبكلو سراف لغبلا بحاصا لوقأ الرب رسنب لالي نبل ةءنبةراسع لاو

 اهسرفتفينعلا فذخ أتعب رةسرفلاو راجل وقأىكلو سراقراحلا ب اصالوقأالوأ

 اسرفاهسرفي هنسسرفدسالا سرفو رينج ةيبسرافلاباهل لاقي بش نمةقلطح سد رفلاو أ
 دقوا رف ل:قلكريص ىت> لمعت ساورثك م ذه سرغلا لص واهقنعقدىأاهسرتفاوأ|| ٠

 ظ بئذلا سرف تيكسلا نبا لاه دربت نأ لبةةبقرلا م ظءرسسكو هو حبلا ف سرفلا نع ىهن ||

 هراسجد_سالا لجرلا سرف أو لاق ِهْمع نم اش بذا ضرف ىأ ىئارلا سر ف واسرفةاشملا ||
 |لاقيالو ةاشلا يئذلا لك الاقي ل, نيرضنلا لافو وفوصيوه#سرتغملهلدك رئاذا

 | مو رلاو سراف مهتم دو ثد دولا ىفو مضلاب سرغلا سرافو دسالاة مك سارفونأو اهسنرتفا :
١ 

 ارسس كلان ةسارفلاو هل_سق فلا ناسرفو سراوفا !ناسر لل اواضدأسرفلا دال سرافو

 رظنلا سراف لجر هنملوةةرطتيو تثني ىأ سرغت وهوارمخ هبف تسّرغت كلوق نم مسالا ||| ظ
 نابل حلا ىلع سرافل_بركلوقر دسم ملا: ةسارملاو نموملا ةسارفاوةناثي ددلساىفو 0

 لمذلا أ قذح ىأ ةسارفو ةسورف صر مضلاب سرف دقو ةسسورفلاو ةسورغلاو ةسارقلا ظ

 ارو يا دللر قا ملاكريعبلل نونلانسرفلا اوبوقعي نع تدنلا نم برعض رسسكلاب سرفلاو
 [نماهنالةدانن روثا!حارسلا نيك وأ لاق ناعفوهو ةراعتسال ا ىلء ةاش نسرف لبق ُ

 | قنارفاال_ثسنارغلاكلَذكو ةبقرلا ظءلغااوهودسالا داصرملا لا مم سانرفلاو تسرف ||

 يشتم ىبركوهءاَرغل الاف ن املا سودرفلا (سدرن ) ةدئازنوتلاو اا

 ْ ىأ س درفم مركو ماشلان عضوم سيدارفلاو ةماسمأ !نودةضور مسا سو درفو ةنلاىف 1

 نماطتكي رضلابسطفاا ) طف )إ هسفن ار زال ا ةسوطرف ) نيل رث) شّرعم |||

 | ةتلوفلاو ةهاعلاك هنالك ير كلابةسطفلا مسالاو سطذأ لجرلا و اهراشتتاو فنالاةمصق |
 ا طق سطقب سطفو ةسسطعلاوءانؤملابةيسطنلابهنذش أن ول وقياس دن وز رخ نيكستلا» ْ

 كلد كح وهف: اضي ار زتللا ةسطفو ةيطعلاةقرطملا قيسسفل الاثم سطفااو تامىأ |||
 .دن_ةا!ىأ انسةفهطسرئاطلا سةفو تامىأاسش وقف رسقف ( سقف ) ةسطنملا |

 ثر_1لا نور-عن ن» رظ نب سهةةو»و دسأ ىن مايل بقوبأ سعف 4( سعتف :

 سرق باكدل لاني وصب رمل طفلا دس عوبأ ( سمت ردسأنب نادود نب ةملغتنتا ||
 امهنلاسي ناك هنأ اوعز سلف نمل اسأل -ذمل هيفو نابنش نم لجر مسااضيأ سالشو ||
 هرتعمأ لس هيطعأ اذا هن أمال ل اسهيطعأ ذاق ددوسو ءزعاىطءض هش قوهو سدا ىف

 اسلم ءراص ل جرلا سافأ دقو سولفريثكلاو هللا ىف سلفأ ىلع عم سلغلا : سلف )ا ظ
 ءارن هءاعص راصاذا لنا ثم> لاشي اه افو زواسواف همهاردتراصا فاك | .
 نافوعم سلا مق لاقي لاس ىلا راص هلأ هيدا رنازوو اف وطق هب اذ تراس ف طفأ و ْ
 | اة لذي لاح ىاراص لج رلا ل ذأو اهلءروةيلاحىلاراصاذا لج رلارهقأ لاب اك



 (سرف) (نيسلاٍبا) 1
 مصب حت نص يسبح ا ع١ تيه تت ئت5ْسلسلُسلسالااا 044

 2 زرع و:ةفاضالا ب وناافدنغتإ وسع ىأيكاراتضيأ ةنامالاوسغىو ريو قع راما |

 | بتملللا ةبطخ نآلفسْغلاةيو ةفاضالا رونا فد و ىنع انهت منيل ارمسكبىسغ
 ١ | ناسغلولممهتمنعلا نم" هل_-سقناسءواهرجز ىف تغلاناذا ةرهلا,تسغسغو اهباعىأ

 | باب نموهفالاعفناكناو تاذلااذه نم وهف نالعن ناك اذا اذه ءامناسغلاسق.و

 ًاورعوبأدشنأو هسانغب*املا ف هسطغدقو هذ سمغلا« املا سطغلا( ساطغ )ل نونلا

 |[ ٠ ١ سطغتمللاف تلقح ءامملان م. » ' اهنايل تندأو اهيعارذ تقلأو

 ' تح 0 رطغلا (سرطغ )ب برعم وظودي دما بذح رعب سطنغااو ٍ

 1 ناورمىيببطاذتءمكلا لاق

 ايراطغلاةانالا انك انيئاتسح ه تسلسأ رك تملامحالؤلف ظ

 لطخالا لاق .الار خالط ساغلا ( س غل س .رطغّموهف سرطغت دقو

 و الامخ باررلا نممالطلا سلغ هه طساوبتنأر مآ كد مءك ذك 1
 ةالهاا الع فاذا كلذكو سلف: هان درو ىأءاملا امسلغ لاقي سملغ#لمللا نقريسلا ا

 ةهادلا ئشو بمذت لاثم فورصّس ريغ سلغت ىداو ىفنالف عقو لاةيدي ز وب أ لاق ساغب د

 | املا ةبماتملاو ممر رتغاو سنا هلم ىأءاملاف سمت «(غ) لطاملاو
 |سومغلانيلاو ديدشلا شومغلا مالاو برآسا طسو ىف سفن ل جرا ىراذا كلذكو
 اا اهلج نابتسدال سومم ةقانو ةذذاناا|سومسغلا ةنعطااو مالا يف اهمح اص سمغن ىلا

 |0709 ورقبلانيريغس علب دم سيلا وزيعلا تابت «سدمغلاو برت, !

 بابشلا:دحناسنغلا

 (ةمئاقلاةديدحلا ماهللا سأفو سوّوْملا داو أفلا (ىأن) 4(ان نلبس )

 ساشا رشف ا دسانو ب ا لف

 ملا سعف سف دقو مظعتلا وريكتلا سن هلا.( سل ل هسأر ساف تيد اذا كلذكو

 | داى ننبت «._ اسقنفءاقلش دارأا ذا جرامملا لاك

 اخو رعاشلا لطخالا طهراضيأ سكو ذو سكودلا لئمدسالا سكودفلا ) و دف

 | ةسرفاك ؟ الا لاسةيالو ىتاالاو رك ذلا ىلع عقب سرفلا (سرف) ركب نب منج ب نم

 | جارتسلا نب ركب ىف ن عءاهلا,ةبرفالا لّمل ةداخىناالا تدرأ ناو سد رفسرغلارمغصنو
 | سراوف ىلع عمسجو سرق حاص ى أس ماناو نبال ل هودو سراف هيك ارو سارفأ ع او
 | | لعاف عجوأ براوو هبراض ىل-ُهم ”هلعاف عمت وهاسغ !لعاوفنال هلع نما_ةءالداشوهو

 |لاجو لانج لثمنيبمد ١ الارمغا ناك اموا ض”اودحو ضناح لثمثنؤوملل ةفص ناك اذا

 ظ هيلع عمي لؤلقسءيامركذماماف طا اوحو طر احو هض اوعلا_جيو هضاع لجو لزاوب

 سلا هسيففتعرلف ثنوملاىف نوكيالئث هلالف سراو اوفامأف ماك اوفو كلاوهو نسراؤفالا

 ا * تلق هنال لبصالا ىلع ىرسخ .كلاو هلا ىف كلاه لاس للا ىفءاحامنافكلاوهامأو
 ظ تبكسيلانبالاف رعسشلاةرورض قءاج د ةذ س حس اونامأو اهريغىفء الام لاثمالا ىف

 اذا



 د (سسغ) ١ (بنيغلا لدف)
 هاد دو دوج ل يمص جو انو حمم جيس صاس تح وس
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 +. دس هد تو بي نمد ودم دس ع وي

 ظ هقناو يا و ةرئئاعلا ناسكلا لاهو اهله ا اهنسنهو دف ءاق

 أ ىلا ءريفغنلىأ هيرو ناس بلاس دعت لنالف لاق و ساوملاتاةتاعلاو اهريصاعم

 قرامحلادي وسلا ريكلا|
: 1 

 ظ ايدلا ىف قربلاكس أرلا ىف لح ىوس « ههحو نسلاسنهت لبق ىتخ ظ
 | سوعلاو ل أياثيبلطاذا بثذلا ساع لاقي ىل_ءللاءناةوطلا سوعلا 20 سرع

 أشق لانة: يم سرا هلام وعلا سناعو»لاسقيلاملاةءابسةسايعلاو

 | لام ىانقلا نعدسعوأ» ب- سفانللان هللمالا دودمم نيعلا خفت ءاباوعلاو ىدزعأ

 ْ | ساعد فو لمفلاءام سدعلا © سد :ع) انرةمىءاف:ءاساوءاركسوب هاندثنأو |

 |ئئاهضابب طلاخ ضيبلا لبالارسسكللاب سعلاوانهب رض ىأ اسعاهسعب ةقانلا لسقلا ظ
 ' رعاشلا لاه سعلاةنبءاسءىتنالاو سءأاهدحاوةرقشلا نم |

 ابعو م رصارانأ ٠ املثادمعيرامتلوقأ ظ ْ
 1 ىنا ايرسسوأ يف اريع مسا ىسعو دارا نم ءاالاا شب أءاسعلاو ىلبالا تارك هلا ءواضسب ىأ| ||

 | نيساامذ نوف كلا زاحأ اوني .ءلاتبأ رونيسعلا,تر صو نيسلا مهب نو سيعلا عججاد| وأ

 | عا ةجال تامقس اذا ىناالا نال ولاهو نون رصنلا هز هلو ءاملالبقاهرسكوواولا ل. :آ

 ! [ريغوأ ةيلصأ فلالا تناك اوس هيلع تناك ام ىلعةح رتل ة5نآببونيتكاسلا]

 أ :دصالاوسغق ميو نرطم لوقف ةءلصالا خيول امو . قرغي فاسكلا ناي ةنلصأ ! ٍ

 0 ءاملا لق: ىوسومو وسي ءاملا ةيدسنلاو ىبومىفلوقلا كاذكو نودع لوقف ||
 |« نسلاردك ينولز ”ىسعتلقفءاملا تفذح تاثناو ىوم سهى يه تاةاكاواو | ' ٍ

 ظ ”يهلمو بيه يىفتلق ]|
 | | ةددك هبف ض١ وهو دامرلا نولكنول معلان سلا ) سرغ ])' 2 نيفلا لست ئ

 |م-هلوتو لذ مد-اعالا هوعذدي :ىذلاوه ل_ىللا نم سغالادرولاو سغأ سّتذلاق» 1

 7 ي ومالا دشن لص امىردأ ام فار عالا نس! لاقر هدلا يدار م
 سمع ايغام ماعطلا ىلع #2 نن ب ىو ١

 أريغصت سييغو يئالاهم أ[ مسهشمب لاو نام رانم فرط سا. غامود وج مهيفاكأ |

 / هلصأ ى ذقت لسمم فلالا فرعضتلا فرج ىديسح ا نملديأف بغولص أ انغوا همن سغأ ش

 ظ حررذ ىذا ارسسبكلام س .رغلا( س رغ ):ابغ ميغلا يأي بتذلا مادامت آاللوةء ضيفة

 | لاه هَملَدق تكرثناف باوبٍَ_عاسيل دمنا هجو ىلع نوكتة دملج لاقي و طاخم هن كراع

 ظ سرفلا فر عشم نين لك « . سبأ خانم لك فنكرتي ٠١ نبارلا| أ
 |لاقبو سرغلاتقو اًضرأس ارغلاو لل !لمبيمسارغلاو اًسرغهسرغأر مثلا تسرغؤ |

 ظ ىيج الايلاه لاجرلا نمبئرعضلا مشل امضلاهس غلا( سسغ )بة رغتناملوأ وزعت | ْ

 | رج نب سوال دنأو اعج-وادساو نوكي 1
 ٍْ . روس ةةروركمهئامالا سغ ك مهيعأ سائل | ىاعقي ونوفلخ ||[

 ١ | مالا ىلءابسسن شع ىوربو لزنو لام لثم شاغ عجب هناك. ة معقم ئيشلا,س غل شقا اورو | 1

١ 

 ل حام لاا



 (سنع) (نيسلابان) 5

 أ ءاوشلا سدلعلاو بّرَغالحرلا س املا تيك نبا لاق حرب 211 اى اشي هتادساعز
 / حاملا لاق هداوسد مث اىأ سكشلعا( سكذلع إ دلخلا عم
 ظ عقلا فلكل اوهو كك لعمو سك لعمر عش ءاّرفلا لاقو اًسكنلعا ىت-ىوو ديحافب

 ْ راب هو سو درة لاشم سوطلع ةقان(:ساملع )) دد :رئاذا ئذلا م تحذلءالاقيو

 ظ ظ زحارلا لاق قاريلا سامالا سيبطلعلا( نطلع ) ةهرافلا

 | اسرعتاهلوفلا دال « اسمطله تسطلاك ىتءاهو « اسعىلاذنق بش ىأزال

 أ | سان عم وبول كتم ىأ سانعليلو ةيهاذلاو ةديدشلا برحلا فلا ساوعلا ) سمع

 | نيد نم ىر ديال لام ىأ ساو سوع سهأ لاشي دن ع وو

 | سوعل>رو امتو-ن نعةرولم ة_اظم ىأ لأ اراد ءروءابانءاحم-واوق+- نمو هلو

 | ىتاعثت ىأن الف كلل رب لوو هنعلفاغتاذاءيشلا نءسءاع نالذو فسعمم

 | لاقيو هيفراع تنأو ىهالا فر ءتال كن ىرتنأ سمءلاو هيه أ نم ةمبشىف ىنك لتو "ىلع

 | «( سرع )) مأشلايمالسالا فناكن روهاط لو[ ض اوع نوعاطو سواك [باَحْلا رم#
 سرادعلا عجلاو فورا سورمعلاو لاجرلان هديدلا ىوقلا“ اااجبتت سرمعلا

 ْ سرامعلاتانر هية بصعالو * ىرقلاكعسامنير ديو كئلوأ روننب ديج لاق

 | لشم ماللاديدشتي سامعلا( سلع ]لو رعىبأن عسور عر داما مال_غلل.ةامرو
 د دشنأو عب رسااري_ىلا ىلعىوقلا سامءااورعوبأ لاق سّرمعلا

 ملل ارانااّرعك موع» « ه4تابقتسا اذاراقسأ سلع

 هّمأب يح ناكل جر مءاوهفسلمعلا نمربأوه لثملا ىف مهلوقامأو بئذلااضيأ سامعلاو
 [ لاقو رذو ىأ اهنذسنونعا ىتلا ىهلاسة.و ةيلصلاةقانلا سنعلا( سنع ) هرهطظ ىلع

 | ىسنعلا دوسالا مهتم نيلا نم ”هلسق اضيأ س دءو سنعةالعن ماي رسعدقك زحارلا

 | اهثكملاطاذاكلذو نا وت .اييايضوإ بون مضلان سئغتة يرانا تسنعو باذكلا
 ظ تحوزتنافحوزتتلاماد هراك الاداد ءنمتحرخ ىنباهك اهدادع اهلك لزنمق

 ئدغالا لاف تسنعلا هالو 7

 .هداوذافوننفنأشنو 3 اهوار لاطو تسنعدق ضسلاو

 ةوقف برشلا ىهفطءلابارورجم ضدملاواكوريو

 1 ٍ داترملاث داوح لمق ب ريش ه ةيشعب قم لج رادةلو

 ىلاناسأاىر اوعلاو برشال قالرا لوقد تلاطلاث داو لبق ى أ كيانس ىوربو

 ةدسعوبأام ًاوىتع”الاةباوزوذه ر مثلا ناصغآاهلصأو ةسعلىف ف نقف نأثدق

 ةعافر نت سيقوبأ لاقت :سئاعاضي أل جر 0لاقيو مدخو دبع ف ىأ ف اقاان ةىفهاور هنأف

 ْ بدكلاودرملااثمونوابعأاو #3 هيراشرط نإامود ىذلاا:م

 دب زوبأ لاف انعو امم اراكب أس رعي 1 :حارلا لاه لزبو لزبو لزان ل امم سنو سنع عبلباو

 مدي لام ىلع تسءنكساو تسنع لاسقءال ىعمالا لاهو أسدمعت هن رامخلات سنءكاذكو



| 

 ع ) سلع) (نيعلا ١ س١

 سرمؤضعلاو قااوسوقلا اودج ىل_ث عيفلاب سر اضع سلا و سراذءرشأ ىذ» نعل بغت ظ

 ليقمنبا لام "تناضيأ

 )1 رفلا سرضعلاو لذا همم تادكدق ناكملا ىف فني ريعلاو

 رشأ ىت اسم مرق هن 4 « اهواي روح سرمطعلاب للغد رحال

 ساطععاولاه ارو سطعيو سطعت معلا ريطع دقو ةسسطعلا نم ساطعلا ) سطع ]ل ١
 فنالا س للا لام سطعملاو كمامأ نم كلبي ىذلاوهو سطاع ىظو قاف اذا بصل |

 لئالا نم كل ذكوقلمللا ةماشااءاسنلا ن مسومطمعلا © سوط ءاطلا عفن ءاحاسعرو |
 زجارلا لاف سم اطعرع كلا ةرورمض ىف ءاسد قوس دماطعلا عجب او أ]

 س راضعرشأ ىذ نع كدن) »# سماطعا !نمءاضم برا 0

 لا.؛مسومطع تءقدةدسح اولا مءاسل !تناييسال الس دماطع لإ اوين أ هقحناكو | ظ

 كنالواولا ف ذة ملوريةكلا ىف مزلاك ههبارزيللافرحّتال ضب وعلا مزاف سو دركسسص ||

 نيتدانزلا نم فدا اور -هتلاو عجبا فءاسلا فذحت نأ ىلانضبأ تتح الا فذ دا

 اضيأ لاذ تالاو سا سفعلا 0 سفع ىرخالا فد نع ثدنغتسا استفد اذاام ١

 0 اريسفم جاقلالاف لذتمملاسوفءمللاون ودمسملاسوفعملاو أ
 سقي هراامق | رم تدنن سجنا دعب سهلا نالمرو « سفعلا عدس لوطن مالكم

 عوربو سافعو لا طصضا موقل؟س فضال

 لاهو ىريغأ !ىارالنتقان مسا د
 ابو سرك ع ٠ "لد ءاساعابمتكباذا |
 حامملا لاه سةنْدع قلو لجرلا سةئغعا دقو قال_ةالار سهلا" .ةنفعلا ( سقفعإ) د

 ادت ناو سانلا هر أ « اسةئةعاقاخ دارأاذآ 1

 ليلا كلذ مساو لذي هيدي خسر ىلاربعبلا مطخ ىفالبج 3 شن نأ س كحسحولا .( س 3
 سككع هْنمو هلوأ ىلا كاارخأ لدرس كعلاو ساكمو ساكع سعالا كلذ نو دل ادد ساكعلا | |
 ىلا لاست,و اهتظواهلكلكىل امىلاسأرلا ةسوكعماسموطبربا وناك مجالزيقلا د:ءةيلملا |
 قص ىلء”يصينما سكعلاو توت تح لاسملا كلت ىلعا بنوك رتيواسهر هظ ىلا متاهرتؤم |
 نيدلا ن نماضيأ سيكعلاو ساكتتعالا نا ذكرا اع سكعأ تس ءدهنم اوقيناك امانئاك |||

 زيجارْلا لاه .برسشيفةلاهالا هيلع بصت سلط ا ||
 نااالانرم اك !|نمريسش ه نارا ىف ن افغرلا ىلءاءفج « نافضلل كر دق اذ ْلٌوذح ١

 قي (سكع )غ5 عضو ىلا ض ضرالان سكمي هل لسا نهضت! نس دكعل او ْ

 سأغلا( اع :ري تصح ىأ سماك لداؤ ةلظلا دي دش ىأس هاكعلئلو لظأ اذا لمالا
 وسارلا لاق ديدشىأ“ ىلع ل جدو لعو لجرلا ىعسدبو مضضلا دازقلا ْ

 دحاورشقف ناني وكت شان مبرضاضأساغلاو املباىماعلاهارادا |
 امواشش فا اسوؤلالواسواعقاذام لاشي ىالكلا دءاصوأ لاه ءاعنص ل هأ ماعطوهو|

 اسيلفتئ شن موةضاوعامو برشلا توك دان سلعلا وزعو اسواعمهدنعا: ماع



 (سرضع) (نيسلابا) 25

 14 طايطخاو جانلا عم وعدل *« طاوااةمومذمةمثا « طاتللاسرعاندحوانا

 [مينباذاةلعأب سرعاواسزعذ تى نالف س رعأدقو تاسرعلاو سا رعالاعسجلاو

 اراه صب 'حارلا لاه هلوقتةماتعلاو سرع لقتالز امشغاذا كلذكو

 اسر ءآذا:٠ ءأب سر ءمركأ 3 اسنعوأب اراكب اسرعن

 ليش كلذ باو راب وهود عار د ىلاوقذ# تذدث ىأاسر ءمضاانهسرعأ ًاريعملا تس .راعو

 سرعو سرعو م5 لس زهد أ رمسكسلابلخرلا سرع دقوركدلا كي ب رلاننسرعلاو سار ءلا
 | ة-ارتسألا ةعقو هسفنوءقيى بلالارخآنهرغسا ف موقلا لوزنسررءتلاو همزا اضيأ هب

 ةسرعلاو ديدشتلابسي ٌرعلاو سرعمو سّرغم عضوملاو هل لف همف ةغااوسرعأو نول ريغ

 0اس جدولا ( تدر )ا غضومسئارعلاتاذو دسالا ىوأم

 ١ تيمكلالاه .ةماقلا"هليوط ةيوقىأةسدنرع
 راش غلاة سدنرع ىلع 5 ننس الا نوب 0

 | مهتعئاشمو مهتاو اند نعء”لذو موةلا نءىفن اذ ازظرع لم لتحرلا سا رع (سطرع)

 ايسطرعىن ارولو ندعوب ٠ اسرمط ادع نأ ىنان دقو ملا وادشنأو |[

 | ضعب ىل-عهضعب تعمباذذائثلا تسكر ع لوقت عاسقجالا ساكتنر الا( 0

 | ةقاثلا سمرعلاو ةرضصلا سمرعلا( نسرع له داو قار لاكن رعادترا
 |لسلانفاظى ا اسعواسع شعد سعا( سسسع 01 ردصلاب ترش محلا لاه ةديدشلا

 | بلطو بااطو مدخو مدا لم رسسع موقو ساعو عفةس رلا له نع لالا ضفنودو

 |اطب أ ىأ نالفربخ مع < مهأوقو نمع لدم ستعاو ضار بلك ن مريح سء بلك 1 كملافو

 ىلامع لوقو همالظلبقأ اذا لبللا سعسعاضيأ لاسقيو للا, ف اطىأ تبثذأا سعسعو

 ضء» لاقو لاه ربدأ سعسغ عمن أ ىلع نو نسق عمجبأ ءا تذل ا لاه سعسعاذا ل.للاو

 | ميلفعلاحدشلا سعلاو ضرالا نمانداذا باضسلا كلدكو مل_ظأو هلوأ نماند هلا انباصأ
 1 كسرو كس-ىفةغل ك سو كسع نم لالا ىبج مهاوقو ا و

 اضيأسوسلاو سعن تسءدقو ص وسلا لثم اهدسو ىرت ىتااةقانااسوسءلاديزوأ
 [ باظملا سعملا اوتلطلاو باسةك الا ساستءالا وسانلا نمدعاب قد ردت التل ا ةقاسنلا

 بذل لاعب سوسعلال.ةهملاعامللاو  نجارلا لاه دبصال باطلا سوسعلاو

 | ةرثكأ سءاسعلا ذفانقلل لاسيو بلطيو ل_ءالاب سعب هنالس اسعلاو ساعسعأ او سعسعلا
 [سعسعتلاو اسعستاذائذلارضك دشنأو مشلا سهسعتلا ورعوأ لاق لمالاباهدّدرت
 ٠ نحارلا لاف اضي أل جر مساوةيدابلاب عبضوم سعسعو ليللادب ملا باطاضيأ |

 ميش :رصن نيعلار برك صوطسف (( سطع هدقعت ىأ است ىفلا منسعس»و
 الإ س 0 رضع اهلادتعاواهتءا سوط سعاصع. رغاشلا لاه : نارزيستا

 ظ ديضا!تالك ف صيلاقو مامسغلا بحوهودربلا

 ترض د نشا, انقل نأ اذ 5 اسمتوءءن ّن اك ضع ةدرمت ْ

 سرمضعن نم دربأ ل_ملا فو اصح هّيرخم ىوريو
 رعاشلا لاق ملا سراشعلا كلذكو

 ّن ضد

١ 1 

1 
| 

- | 



 411 (سرع) (نيعلا لصف
 ريوويوروووووووسس وس سسسم سسسسسصصلوخصصصصسخبستصبصب_ تتاتسسم

 ىارلا لاه لبالا نم وظعلا ةعطقلاءاسادتلاو ليلا نم سع ىضم لاقي سوقلا شع نم
 حاملا لاك مضغلالجلا سذهملاو ةلظلااضيأءاسا.ملاو "ل ءاس ا عابتم تكرباذا

 يبن ةناخ:
 ءىدسعوةدئازا مال هلقثلا فذ سناععسجلاو اسنعدها دهاذ نعيتي
 هتعشو هتيقعت اذانالفرمأ تسدعتوئشلا ىلع ضيتلا سمعااو ئسب- ىأ ادع ىنسدتن
 دو رلاق رمونم أس .وعرطمو ثنغ دعب ثيغاهباسص  اذاث و.عض رالات لاق ظ

 كل 00 هاوقو مقلي ةليال ىذإاوهوزيمج لشم سد لذو اسوعالب_بمىدهي فطوأ |

 رعاشا!لاه رغصم سعوا دبأ ىأس ع سحتأ
 ىاساناأ ام سك سدح“ انعهئاطد روض نم | ىف[ال ت وسقف ٠

 ءاش رقلاثمهد اانءاس عمرا نركيوبأ لاف ةثيلوةديسشم م ايطالي ١

 تييكلا لاق ةمنملا هب تسدسع لاسقي بهذ ىأ ضرالا ىف سسدع عسر
 اسداعو -ىلءاسو دعململلااخأ # لزأ لو مالظلا ل وءاهذاكأ ْ
 ءاعو اضيأ حدكخمللاو٠ طولا: ذ_دسدعلا ونس د>- ىف ةغل سدع ولمالا -لاراس أ

 فورعم يح كب ردلابس د_لااوريلا ىلع وق ىأ ىريسلا سو دع عسبضلا بغصو ىف
 غرفم نب ديزي لاك لغيلل رز س دعو تلئقاسعرو ناسنالا حر ةرثب ةسدعلاو :

 قملط نيام ا ددو توون 95 ةرامإك ءاعدابعلام سدلع ا

 ظ ا رعاشلال اه هرب سدعلغيلا اوعمامعدو أ
 سلس نمو ازرغنمىلاب أ الف « سرفلاوراسلا نيب ىذلا ىلع « سدعىلع قري تاجاذا |
 اهريغو لإ الا نعسبدعلا ( سبدعإل سدعنب ةرارزوهو لجر مس | مقلم س دعو |

 ادباص فصيتيمكلا لاق ساد ءلا عيلاو ىلخلا ىئوملاديدشلا

 لاصوالا سدعنانملانئش «» ةدروذهلادغوادغىتح

 1 ل ا ا زب ىناكلا ىبارعالا سي دعلا ىب عه هيمو

 سد ارعءاسن نم سورعة أ[ سصاو سرع لاجر نم سورع ل جر لاسةيامهدار ءاقامادام ْ

 دسالا ةؤبلو ل_برلا ةأسارسكلانسرعلاو اريمأ ن وكسب سور علا داك ل#مملا فو
 رعاشلا لاه سارعا عجلاو ْ

 سارءاورجأ هلنئقرلا # همس دع ”لدمربزه ثمل |

 ةماعلا نسرعى +ال اوركذلا ىمساسعرو

 ْ ' ”موكىه ضسلاه مق ني-سرع ”ىسوأ ا عفته سعشلا نرقو قالة ىتح

 نباو ىوآ نباكاذكو سرء تاب ىلع عمو وسار ةيسراسفلاب ىعست هس دود سرع ناو

 ىحوءامتانبو نود تانبو ضاخ تانبو ىوآ تاس : لاسة.ءام نب او نوما نياو صام ا

 همضش ماسلا ع نهنوأ - ىدزملاو:سئونبو ف ثانتو سرعوتو سرعان ل

 مءاضقا هيلي ال ىوتشا١تبلا ىطن اح ناب ل_هدجي اذ اح جحفلي س ءرعلاو س رماد

 لاق, ةجمإ ةمسرافلاب ىعسو ةدرابلادالبلا ف كلذ لعفي اء اوأفدأ تدبلا نوكسمل فق ْ
 1 ماعط سرعلاو ثوغلاوب أ هذتريلاذهري_غرتآ ا اًميشهريسفتىف نصرا 7

 زحارلا لاق نتؤيوركذيةملولا

| 
 ا
 ا

 لل حام 5 5



 (ع) (نيسلاباب), ا
 رس ككلعبف مه مالك ف سبا هنالز جي لءادنلا ىفاذه تخرولف ماللارسكب ن اسلمطلا لوقت
 0 (سمط ) ٍباَذكسلا سورمطلاو سرمطل(( سرمط ]ل تيمود.سوحخالتعمالا نيعلا |

 ه4 الج دل حلوو ل الكروب قد زامل نسم طارق وءاسشالاو سوفا سوملنلا

 | مهلاوعأ ىلع سمطا ادي ر ىلانعت لوقو سردو ىحما كأ سمطتو ئشلاسهطأا وفدعنالو ظ

 .(|| نيّتساهط نيةصرق لاسقف ادهش تاك أ له ىلدقعا تاقىبارعالا نبا لاف فاجىأ ماللا

 ” لطخالا لاق اهريغوءاملاو لمرلاو لاما نءريثكسلا سدافل ( سيط

 اهنانامركواسط ةطمحو « اعرازااوناذارانلاول> 3
 اريس ف صدر 1لاقو

 السيطاس رغذاسيطرضخأ أ الهم نامربش نم تعصصف ]
 اسيطااديدعكحيوقتددع ا رلالوقو ةدئازماللاو سطل لثملسظلاو |
 أ دعدسدوط ىلعرغمبورئاظ سو اظلاو هم برعشي ىذلا ساطل او ىلءرلا نم تكلا ىلطرأ
 (ةئبدملا له أ اىلاهو ة: دانك ثنخم وهو سد وطن م مم أم-هلوقو تادانزلا فذح 1

 ىتلا هللا فتداوىنال مد دقف تءاذاف مكتارهظنيب امس تمداملاجدلا حورخاو عقول
 هنعهللا ىذرزك وأ هش تام ىذلا م ول | ىف توطفو لس وهملع لنا ىلص هنا ل اوسراهمف تام

 | نامع همذ لق ىذلا موملا ىف تجورتو هنعهللا ىطررع هم لق ىذلا موملا فلا تغلبو

 | ا! سو اط هعما ناكو ه.:ءهللا ىضر ”ىلع ه..ف لت ىذلا مو. !ىف داو ىلالزو هع هللا ىذر ْ

 1 هسف:ن ىف لافو ميعنلا دعي ىعملو [بد وط سد وطوله - ثنذت

 ْ ميططلارهظ ىلع ىثءنء ماش أ انأو « ميذعا ضواطانأ ميعنلا دبع نا
 | ل_.هبا ماشلال_هأ مالك ى سواطلاو ههجو نست اسوط سوطب ساطو رمل سوطلاو

 لاجرلا نم
 ةغلابملل د32 هوجو سعو ملك (سودع سعب لجرلا سا( سبع( نيد ضف )أ

 لاك اهاعىضئاهراعبأواهلاونأ نملبالا بان ذأ ىف قلعتيام رسعلاوم_هتتلا سعتلاو
 ليذالو جاعرغنماكس ماهل ٠ اهعوكيانوب قولا سعلاىرت ةأعافصيربرج |
 نس ىارسكلاب نال ديف ئمسولا سءدقو سعتاذ تراص أ ل بالا ّتسدعأ لاقي |

 أ نين افطغنب ثي رنب ضمغدنب سعو»و سبق نم هل قول أ سعودي د ىأ سومع مولو |
 نمسرانعلاو سوءا نمل ع: ةوهو لجرلا ىع“ هئمو دسالا سنعلاو ن الد سنق نب دعس
 ' ورعونامغسوبأو نامضسو برحوبأو برح ةّحسمهوربك الا سعث دمع نب ةممأ دالو أش دق ا

 ةقشاايذخالا ةسرتعلا(( س رثع )ص ايعالا مهللاسق» ن روقابااوذسالاءاوعتو ورعوبآو

 ا
 ا

 ظ



 ةوو4 . يظل سول ا
 تتم دعو عم معلم همس سس عمم دي ص اي

 نسرشر ىو ادب ل عرف عننلا حادقن مرعمأو ظ ْ

 د نوع ىخ مسواوفهنسواسهلاج وصال هيجي ورشتف انو سلع دبش نا

 ' رشدلاه ايهدإو نءتماح كاذك تناك ا ذاو اها نان'د< ىأاهسارمض

 ظ اهيقرءارمضلا سعي الءامهشب « الملا نم سوريضاا فطع مهل امفطع ْ

 | ' زحارلا لاه رثيلااهبتد وطيىنلا ةراطاداشلا مضي سو رضلاوأ

 نيللاو سورهضاادحنع ءالولاد 5 نبأ نبأ لئاه لارباَما

 بورما هتسّرضو هقلقأ اذكحص ىمأ هسرضأو ةراعاناي وطم أس برضو ةسورضمرلبو

 ١ رومالا بت _ىذلا سّرضا او رعوبأ لافو سّرْضم لجْزلاو هيرجم | اود «رح ىأ اسرمضت

 سا رضاك هر اجحابيذ ةسورمطمو سرضم ةّرحو ىثولا نم برضل سّرمذم طيراضيأ لوقتو
 | سرضلاو هل عامتا س رضأسرخأ لجرو ويلا ةاءانبلا سراشتو دعا ا
 | سرمض لجو رمسكلاب هنانسأ ترض دقو ضماحئث لوانشتن نسل اف لالككي رحتلابا

 ْ ىفوءاشةلاراغص سد اغضلاو س ويغضلا ( سب دْعص ديزل نموا بعص يرش ظ
 لاقفهب فيعضا ا لجرلا هيشيو سد .اغضلسو هبلعدقل ىل_مهقنالوسراىدها ثيدحلا (

 ْ رب رج لاق سوبغض |
 ساغذلا لاا لاسرلا بلغ ه ءارتعملك يك رض تنس | 5

 ا | اسهدئذلا سهض (( سهض )بلا بايىفركذ دقو سبب اغلا بية علوم ةبغض :أ ماو .

 ْ هسفمدةعدضع |
 | سرطلا(سرط لي راصتلاو ل_صالاربسكلا سشلطلا (سنط ١) 0 ننارسسفالا
 دلي مسا سوسرطو سارطأ عس4باو سلطلا كلذ كو تدتكمت تمحم ىتاا ىب ملاسشيو ةفرصصلا |
 ةعطقلا ناف رطل( سفرط ) مهن نمسلالولعفّنالرعشلاةرو رض ىفالا فقة الو أ ٌْ
 الضمان اسف رط ىءأر تدسوو هلباوذ وءقوذت ركن تضنأ ليقمنما لاه لم ازا

 أ زيسخ سومرطلاو صوكنلاو ضايقثالاةسمرطلاو ةلظلا رملاءاسمرطلا (س مرط ١) ظ
 | هتاعزنق نيباسطت اك : وثني دس لاق تطل وفل ةبسشلاو شطلا ( سسط]) هللا |
 | سرت قالتثا سما اهدقو 5 سطلاك ىتماه أر قد ةيور لاقو |

 ظ
 رحارلا لاه بهذ ىأدالبلا ف سطو ٌتاسطو سوسطو سأسب طعدلباو |

 سسطماهب“ قاتحمرص ه ه٠ ساموتكلاناعظانىدهع < 1

 أ نردلاو: مولا كي ر_هكلان سفطا او تأم ىأاسوفط س ةطب نو ذربلا س مط سفاط ٠

 1 د وم لا ةسافطواسفط ل

 كدكصو قاخللاسلطالاو سلط فاسلط بالا تلطدقوومملا رملطلا

 ظ ةمرلاوذ لاه بوثلا لل البر اتي سالط امس وعسل 9
 ظ ' بئناهدصالاوءارضلاالا « هس رامطالا ساطأ عزقم

 نملط وهف هن هنولر_ءناكس الكر ءاوسلاىلا ١ يخوف ىذاولا ١ اطأ بن ذو |
 | ةماعلاو بّرعم ى راق ا دة ماللا نتي ناسلمطلاو |

 ك0 م43: بج تكاد ١ بفانم 65 وجا كل دع هه اسم > ممم < اسس بس مس سم



 0 (نسرض) ظ (نيسلابا) 4
 دعم محصل و مصل ١ يصل امم يس ساب ممل ل سم يح ا حل سا ممم ل م مب ١ ممم حل حس جنب معصم يل م محلل م مسمع يمس

 |(سكت) بوةغد نعسرشلاةريثك ةديرشم وأو ننرشلا مهلبا فيرثكأ ثور شم
 ْ ازوذع سنع شونع سكس رحارلا لاه قلخللا بعص ىأنكستلاب سكش ل جر

 ١ | لدر“ اًدفلا ىكحو ةساكسس ركل اربكش دقو قدصم وتو قدص ىل-ر لام سكس م .وقو |

 | اهنم ةسيحانلك اواعج مم اكس وعم ىلع عم ةسمشلا( سن ) سا.ةلاوهو شلاش

 . ش رءاشلالاو قراكمقرغمالاولاه اك اسعمأ
 سوعم عاعشو أ قربناضمو *« هن "مف م_ماعدي دخل |ىج

 | كلذكف لالا. انموبس هاأو سعثاذناك اذا سعشإو سعش ان مون سعشدقو ة سهم اهريغصتو
 ا | ل_برو سا هيو سوعم سرفو ف هرهظ عسنم ىأاسامثو ا سوعتاضدأ سرفلا سعمو

 ١ نمي رض سعشلاوهبوادع كل ىديأ اذان الف ىل نعشو صوم لقتالو قالا بهص سوم ْ

 ةمرااوذ لاه سمشلل نصا ىأسعشو سعشلا ىف لع ىأ سعشم شو دنالقلا |
 : بتات هللا ارذغم بنذمادب 5 اسعشتم اه ايرحى دين 2

 01 نفانتما مساك ىئةببلملا يف نال معدل ةيسنلاو سع“ د_هعبرعلا تعمدقو

 8 سيقلاديعىلا تيئاذا ”ىد.عدل وفك امسهئملوالاىلا تيسن تش نا بهاذم

 اعدجأبالا ناسش تسطءالف 97 'هذغ عذحيف "ىديعلاا وبلص مهو ! رعاشلا 1

 أ ديعىلا تيسناذا”ىلطمتلفاك ”ى هممت اقذ سلا |تفساذا ىناشلا ىلا تسن تش نا و

 مما امرلا ىلا مسالا تددرف ةنذ در ىلاشلا نمو نيف ةرح ل اوالانمتذسخأ تّشناو بفلاملا :

 رعاشلال اه ىعشع سم دبعملاورادلا ذمعىلاتيسئاذا يراديهيناكف هيلا تدن ١

 |0200 (9) اتايارسأ لبقارت]نئك ه ةيعطدع ةضطيش ىنملضتتو
 اراوجوأ فاجامان سلا دبع بابسأن مبيد قلعتاذاس قبعت لوقناكل جرلا مشيعت دقو ا * تا.

 | ىأسهث ”بعياص أ كوقو ءالعلا نبورعابأن اف ميقنب ةانمديز نب سمع اماوءالووأ هانالاو فال 7 راقت(
 | نيالاقو دري-!اوهوّرق "بعىلاق امءاملان ماد بم نع علا واهءوضوهو سس“ بح 70 مسروجو وى

 ف اهريتتو اهلد_عوهىأ لد_لا٠بعلاو «بعلاو زمهلاب سعت بعدعما فار ءالا سصز يل او

 |سوشأ لجرلاواظغتوأ اريكست ةنيعلارخؤ رظنلا كي رعتلابسوشلا(( سوم إل رسكيو

 | ههجو لع وهنيع رخوعهملار ان نأ وهو هملاسو اش: لاسقي دور .ونأ لاق سوس موق نم |

 ا ْ ايهيرظني ىتلا معلا قش ىف
 | سض لج .رو تديحو تسؤل ىأ رمسكلاي وسفن تش( سبض ل ؛(:داضلا لسسفن )

 | مدالا اذه مادامرك ذموهو ْنسلا سرشلا (سرض) سكش رمسع صرش ىأ سمضو

 ًارءاشلالاقو .سورمذ ىلءعجامبرو بادالاو شارضالا الا ثان !اهلكن انس" الاّال

 َ . سورضهلسلمزالاديددش « ىءافربكي ناقرك ذامو ادارقفسبأ]

 | سرشلاو ةنسئخ ةك أاشبأسرضااو ةدلج ىعتربك اذاف اذار ةناك اريخص ناك اذاهنالإ

 | ارطم نم سورمض ضال ا ىف تعقو لاقي ىعمدالا لافت سورمض عجب او"هلم ”لماقلاةر امملااشيأ أ

 | اه سرس لالي اوقات دبقتلا ”ضعلا حغلا,سرضااو ةفّرذتد عطق اهي تعفو ا

 َ ١ . ةصأ!نسديردلاه < :معاذا

 0 ممل"
 رد-او

 ك0 مم

 د 1 يح رمل صم ل امل هس سس



 17 عسر (نيثلالسخ)

 ١) يل .نينعلاوهةدسعو أ لاقو» اسنلاقأيال ىذلا سب رمسلا سرس 1

 | سب .ريبلا قا حىلاع مس. ياش قاساوموسفأ فاضلا
 لسجرو لوس اكأ ساسؤئش (( ساس ) مقايال ناك اذا سرمسلا نيب سرسو سيرت ا |

 | ِ |سملسااو هكسوسلال ناك اذا لونلا ساسنالفو ةسال لاو ماس |!نيب داة منيل ىأ

 | !آ رعاشلا لاق“ ءامالا هسلت ىذلا ضسالازركلا همف ماما . طشخلا نيكستلاب
 | سواسو هلم نمدئالقو 5 مضاو ىلا اهي زو

 طوف ) قف هلم ساس دقو لةعلا بهاذلا سوا .ملاو لعل باهذ نمالسسلاو |

 ْ رع سلا لوقه نمو ُئط 9 نم ولأ س دنس (( سنس 0( بوقع 9 ا 1

 اهداسرابا رارمد ىل د ىسسلا ضنانةل|هضف ْ

 ا ٌكإءاذاهلعاف ”رسي لام ىلع سانا رومأل جلا سؤموة اسمر تس( سومالا

 ةئيطالالوق 'ىوربو مه هأ

 نيعطلا نم دأ مهمكىث »ع ى- كدب مأ توعد. ٠

 هراعهأو سه أ ىأ هس سو نءاسنك زوالا انش تيوس واول 3 ش

 سولو قدص سوس نم نالذو هعمط نم ىأ ه.سسوس نم هيحاصقلا لاسد ةعيبطلاسوسلاو آ

 ا [ردصم فلاب نم وسلاو ماعطلاو فوصلا ف عقيدود س ول او قدص ل ضأن مىأ قدسص 1
 ظ زعارلا لاك اضيٌ سوسو ماعطلا ساسأ كل ذكو س وسلا هيف عقو اذا ش اسي ماعطلا ساس

 ' : ايرحادودماسؤوسم *عا ا ءاو- القد ىتمعط أدق ْ

 ظ مانت اسيسلا( سس )) لت تيناساو ا كرك اللا وس سا سنة [ثلا]تساسدي وأ ظ :

 قطمءالعفوف تيا ءؤالزاشلاضرذلان ساس تيئلاورع ونبأ لاهو رهظلارانقذ |
 رعءاشاالاق ىناتستجو ار

 يلا نو ص ءانم انني ىلع 5 ايزل تلتمس نغسل ش

 هد و هدم 0

 أطاع دفا رع كااةمقاءون أ سأشو ةزووذراوو دوو نود ل ضو

 + تولد كادي ٠ نمنأش 1 75 ةمعمي تطش دق ”جلك ىفو كلما

ْ 

 | فال: خالاو تاَر اهضالا سلا (( سنن هي دق ناكو هنعقاطاف ةئذأو ملاك

 ةاطرالاك مرهلا ن«ضعيلا ٍطّفسو اهضعن لامو تفاتحا اذا ةنانشأ تسخاشت لاقي |

 - . سا تمدم هءعدم و هع *« ايعاش طعينأ سعلا عدصك ن و ىَرملا ةمهس نبا |

 لاقي هلك للا نبا ىوتسيال لباستمو هف لصأ ناو ىأ
 هددت ا روالا نيام عاتق

 ِِء م 5 . 5 هزإن «لل هع 1 5 : 6

 َناَمتادفثو ةزك رك سج تاودسم ىلعترح 5 سرش ناكم ضن[ اذأ

 أ نالؤدبو جادلاو مربشلاك لو ثاارصش نمرغ_صامودو ل_حلاهاضعرسكللان سرملا و |

 ل حاوص © ١١



 ن ومما رايملا

 ئثلاّدو سكرلا 4 سكر ) هسقرب هتفردقو لدجرلاب بريضلا ني فزلا 0 سار ))
|| 

 | سكدرا ومد روك ىلامهةرىأا ودكا اعممدكرأ هاو ىةعوسكرأ وه.سكر دقو ايوا ةم

 |سانلانمريثكملااضيأ نمكر لاو. نسجراارسكيل اسكر لاو .هنماهخ دق ناك أ ىف نالف
 ًارعشف سك ارو ةسايدلا ف نازيثلا «بلءرو دئردسلا طسوروئلاوهو ىداهلا سكرلاو
 آ 2 عجساوشلاةنيكازفودوفاأ ٠ ههنكريغقسوباهىبأديعو ةغبانلا
 [|| هتقكريلتا ههلعت مر (سي) نيئباصلاو ىراصتلانيب ةقرفةيسوكر لاو داو مسا

 : [هتاسمرو ضرالا عمموؤسوهرمتك اذان الفريقاو ضرو هتف دهن صرأو تملا تسمرو |
 ًارعاشلا لاقت ريغلا عضومسغرملاور دسم لصالا ىفوهوربشلا بارت سمرلاو هتممر ىأر حب |

 ظ ىربقسأز ىف ىتءاهتّوصت ١ ه . عاضي فوأ ىدم يم ضاع
 ( لوقه:هورتتتتلا سي رلا (( سي ), .رئام“ "الا نقدنرو باقل اريشت تلا حابرلا سءاورلاو
 ا سس رموهلعرأنييمهاتأت «: اونادتدقمهارنااباف . رعاشلا|
 . اناس رواس رساردقو ا

 رشتكلا»ءالا نسم دقو رتغتملاءانملا كي رصتلاب سوا( سدس 4 نهد ضال

 | لاهادبأ ىأ ىابللا سصتو سوال سصمو سنع سصم كت ؟ذلمهلوقو دسعو أ هاكح |
 رئارطانالبمىلامال|سصم ٠ فرست ةا.وسر أ ال كلان يرن
 |ءامطاىفدر ولا نمرمدكتاان صد سااو ةندس نم هنتي سم داس و ءوشلا سدس ( سدس

 ْ شاؤَشأَو اسدسهلاتدر وىألح .رلا ص دسأ دقو سداسا ادزتو ةس+ل عطقن نأ لب لا د

 [ةةاوراص موقااسدسأو ةنماثلا ةنستساا ىف كل ذو ةضايرلا دعب نا قل أ, اذ اريعبلا ْ
 [ةفل سدع سيدسْ اللاش, ورب ةعرتشعلل لاقد اكشيدس س دلل وةن مهطعو ظ
 [|| لزانلال يق ّندلا كيرلا س دسلاو ةسدا لا ةئسلااهلعتنأ اذا سر د-ةاشو نم ىف ْ

 |[سيد_دااو سادسا الا ءاهلأ اهلك انسالا ىف ثاءالا نال ثنؤملاورك دااهم ىوتس |

 دسأ لمس دس سد سسلا محو تفغرو فيغر ل مسدس سيد لا عجو لزاَلاو |

 1 رعاشلال اف دسأو 0 ]

 2 سدكاولزاوللاقاهتمرتع "© 'اهطسو قدس ا فاطاك فاطف ْ

 اوءأس دس تذخأْ اذا مذلا: متت دسأ موةلا تنددسو ىدادسو سد ةسرازاو

 |[ سو دسو هلم قوي أ حفلا, سود سو اسداس مهل تنكس اذا رسكلانو_-ممدسأو ْ

 7 ىدوالاءوفالا لاق ريضخالا نال طلا مضلاب|

 سودان واك ايل هنود نم .ه ره اسم ءامأ دلك لدالاو '
 ا ىباكتلا نيا لاقو لحر مسا مشناان سو دسو نال نطلا| متفاانسودنسلا ل اوةديعدالا ناكو

 ْ وبأدشنأو َّت وبزيلا سدا ومضنااب ىطفف ىلا سودسو تقلا ناب ىبىف ىتلا سو دس

 17 اسودنو اسدند ماع اك ةمشيج تنشىقءاهش وادو '

 ا
| 

 ددبعأ
 لوس رماح ع سل حسا اماما ةيياصخت”سما ادسمما جسم مممسلل مس ١ مص متحمس



 ىرطلا ستقف اانئلسب ٠ 75 يطور تيدا اراذا عاش لا

 ( لعف' :مالكسحلا فو لاعف مالكلا فن نب هنالذدت ازنونلاو بّرعم جرن.( سجرتإل]|
 هءانفرضل لاعف لام ىلع ٠ مسالا ىف اكو لو برضن لثم هنالدف رمت الجرب هب تمعتولو

 | مدهسدرأموقلاتسدر (تدد) رفع ثمالاعفءاعسالا ف نالال بنان رام |!
 رعاشلا لاق رع مهتسراذااسذر || ١

 ! باتعل مم« تغيئلاخأ سدراف هه اضرتعم ىقحلا لاول لوخأ اذا ْ

 |ر نسادرملاو ديدشتلاب شيدر لوحرو سدا عم وقلا تدار كاذكو باتع خيل تمي

 قالا دل يرج يونا هعلوقاماو لحرلا ىعمهذموال مأءام اهيفأ لهم رثبلا ىف هيممرب |

 ُْ عملا ىف ساد مناع وذي © .ساحالو نصح ناكامو . . ا ا

 فرص لرترعشلاةرورض ف زوجي لو دربملا هركن أور عشلا ةرورض نم له كش مخ الا ناكف | 1
 نيأ ىأس در نبأ ىردأ املادة وعمج ف يضم نافوغي ةهصعلاةراورلا لاقو فرضت. ام ألا 1 ١

 ريغ نم سر ىنغلب مهاوقؤاه سموه دج و اهتس نوعا سو /( سرب بهذأأا
 سرلاو دونم ةمقبل تناكسصرب مساسرلاو ةراخضجانةب وامملارثملا سرا اوهتمئشاىأ |

 .رهز ل وقى: داومسا

 ملل دملاك سرائداوونهف « ةرصسد نرش اواروكي تركي '

 . رهزلوقامأوتب ءاثلائثلا سسرلاو | ١
 القاع ساو اهتمس راااذع ء هلزانمفاع ىحولاك للط نأ

 سشرلاو ريقىأ تملا رو ارث, ت رفح ىأاسر تسسرو ىلبج مما لقاعو.ءاممساووذ أ
1 

 ا ,

 ١

 كج“ يوم ووك ظنوا« 2و < لا 1 120 67.64 ,

 سرينالذو داذضالان م هوو: مسهل تاس لق و اًض اداسفالا او سانل !نيجالبسمالا |

 مهر و ف رهن ةومومةلاذام ودل ١ ريس نالق نم رو ةسن :بتدصوأ ضف مدل |

 سعردةو ضاةَالاو شاعتزالا ضعرلا ( سعر )) ضووتل نكشكأ ١ رمعملا سرسرو |||
 زحارلا لاه سعارووهفأ
 سفنالا فال تايعلقاا» 5 ىلا هيف دعربنطوع 8 سعرلا فك الاف *ىفرشملاو | 1 ١

1 

 ا
1 

 ا

1 

1 

 ا

 ناهيئل دن ا وريكلا نمسأرلا كب ركنا عرلاورعوبأ | ا :

 راج ضخ ف5 يأ . نأ قالخا ىوخ نم ملهم ش ا 1

 : سعءرتةدامءّشلل اسورو ىف « او درو د قموب ٌقالجاودارأأ | ٍ

 ١ اذا سعر أ ىثااىفتسءرءاّوُملا 0 لا ىو بدية

 .هسسعر ا وداعترالاو شاعتزإلا ل ثمساعترالاو 8 ءوأءامعان ماهيعضامكمك

 لوقيني كان يورو ىلئ ورا نمي ساعرانيردي انيس فسر جاهلا لا تمرس ١
 ثيدالا وريم اوءامغلا نيغرلا 0 سغرا]) دب ديلا سعتها رسقم بر اضل !ناكناو عطق ]| أ

 ٍِ ا 5 اللقا اوناكل وقم ةنو ه4 ةلرانو هزثك 1 ومالا لاعالامهقادتءرالصسر نا ! ١

 جاضعلا لاق ريغ موب لاى با مهراك ىأأ"

 أ دممسمم يمس ع مسموم جما دعم حمس هس سم سموا معمم نب لا و ١ م دا بم سس مص وجم صم 0 مو وس هس حسا - هدام كنا ا تسال“ 5 كا 5 9

 د مص



 |سارتيو سؤرةرثكلا فو نسر ا :لقلاىف عمم سأرلا :

 1 و وحس 96 رقمسا
 ' 05 ءامول بءاهدانمنوك» 2 سأر تن نم ةثدستأ كك

 1 انتل دزاير اكرر ركن مس الا لعق ناك ريش هلا ىلءاه-!هبمئاعاو

 اديك ةاويتةباخي بالا لاقت ةضخت ةفرعرب_ناناكولو سنس مم كيرا حب

 اددب موثلك نورك لوقو فورد ا ريعنوزعب
 1 انوزحلاو هلو ميلا هبق دن. 3 راكب نب مشنج نم أ رب

 ْ ةسانر اب أر عوق نال نماروميلقيإم قنا نال“ رلاهيدارأ هنأ ىرأانأوأ||
 ظ :)١( .... رعاشلالاهت يقل ثم سد راضيأ لاقيو ممسئتروهو ١

 سللطأ بدو: ةفرم“الول. ٠ دهم نم امح ىلع نامالا ىقلخأ

 , سدرلا ماةةساام ةمعرلا ادت # :ًاساذهلالو فانت ىذالا

 | تدصأ اذا سيرو سو صوهف هدسأرو مهلعسأ:راووه سأرتةاسئرتمملعانأ هتسْأرو ٌْ

 |سورلا عثابالاقيو كامرو ىجامح لل ئمىبار مَع نماهسأر بيصأ اذانسئرتاستو هسأر |
 |[ض-ًااهرتاسو هبجولاو سأرلاءادوسكأ ءاسأرة_هعلو ساورلوقتةءاعلاو سار ألا
 |لاقيالو ىماؤرلا_ةءالو سر أةاشو هلئمىساورلاو ضأرلا يفعلا لجرلا سأرالاو |||

 : لثمن ارملاو هسأرفالا ةرط ل درو ىذلاريعبلا لوألا نم سو زاو' ثيكيس ١١ نبا نع
 | سار نملوقنةماعلاو لا ا م ١

 ا | موقلا ف سيئرلا ةلزنع بالكحل قؤهف بالكلا سئ اروهلاسةد د بوعد لاق: نيغلا ١

 ْ |كةمتسسر لوقت هدد 0 رغأىأ سأرلا ىف هنمنالف ىرمهاوتو ١
 ٍ *لعدءأ لوقتو ”ىلارطتتنأ ردق:ال تح ”ىفكي ار غاسى أ هلع افرسملام ىلع ضارلا ف |

 0 ر ىكعتنأ م-هاوقو ةلوغ:ةماعلاو سارلا نبال ىلارزت ما
 8 ' ليقمنب الاه“ .هّضاةمق.دلاسانرو ل مآ سار لعل و ةتةمانعلاو هلوأ |[:

 افا ف مسلا سان رك قنيصو « اهضروم دعو الس تاغظضا ذا“ ١

 : |ةيهادلاي : ةيغاالاو عاصشلا سيرلا 4( سبر )ل: قفا بعت ةطتىأفثةرقأأا
 ٠ | مدل ثم ىهاودلا ىهو سا درا. قاف دنيز زون لاق ةديدشى أ اسد 7 :

 1 مهضعد حو زي رلكثمزدع ازيكم ىأ سد نو هرب ل! زانتكالا ساتزالاو :

 أ هيد هير لاشي: درعا انسب 2السأدام ردنا 0 المىأ هسرقسرأأ]

 ْ مجازا ذه لاشي ناعالا نبا لاق ا ةئمتسجتراوتشفو ْآ

 رمت سساجرلاو طالتخا فاك م_هزمأ ن ههنس دوج م قوه لاشي و نس دعار ىأ نس



 1 (نسرهدإ) ١ (لااارد)
 مخمل اممم ل جامل حسان جب ويصب جوس جسم ١ صم حسم دب نجا هل يروج ناتجابا جحر يرحم دب عت صع صم معمل ع ب لاس هلأ اي يول يح جحيم هيا

 ]| هلع بكار . و ساعنلا نم نا الا ىشغبام شاكدلا (سكد قالا باتقاو

 أ ىءاح :وهق ىماكبت اد «٠ .ساكدلاىركلانءهنأك 2 ىبارعالانيادشنأو |
 أددعلا سكودلاو !.هوضَو ديعّملاو ساطملا نهب ريطت.امو»و سداكلا ىف ةغل سك اذلاوأ

 أ نع ةسعلالا بيع نانقكعسلا قسلدالا سد .٠) دسالاءامسأ نم ماو ريثكللا|
 |ئذلا نط ىتعالو كعء داع ال ىأ كلا ديال ن الف لاق ةعداضاك ةسلادملاو ىرتشملا| |

 رخآىف قروب ىذلا تابنلاسلدماو ةلظلا ني رضتلا,نملدلاو مالطتا ف كمان هنأ اكفأ
 أ سالدالاعقواذاسادتدقوتنتلانسِنَرْسْومو رادو ءسالدالاّن ا لاق و فيصلا |

 | هلع هقا ىىطررسع قس بنما نيدعس ةلاق انزاىلاةعير ذا ارئالا ىف ىذلاا رمد 1

 | *ىرلإسمقلالا 4 مواد ]) سعلدلا لدم ةَمْصْفلا قولا نءسعلدلا «(سعل دال
 ؤ | سمهلدهاغىفدسأو دارلا لاه هنءارحو هْيَوُها اسم عا ددسال | يسد ولدا ىلع ىشاملا |

 21 4 يم رام 2 ( سدالا

 هم < ىيدلاتمدو ل ازيولرزاب لبثم سماد مهب هناكماظع ىأ سمدر ومان نالذءاحو |

 ظ ْ د 'زونأدثنأو سيمدتلا كلذكو هنأبخو |

 0 بأس ؤردوغة لق هيديرأ ٠ سمدم قلع كقاهافتقذاذا 7

 ا تءهف ناف فسوب نب ايلا نأكن هم سامجدلاو ةسنبلا هتقك اسم دريل هيلع تصدو

 | طاربق لثم سم امد ىلع همعج هت ركسلا ل ناو نيطاشو ن اطمس لهم سيمايد ىلعهمهجلادلا | ا

 أطبستلامالسلا هيلع يملا ثيدح فو اسامي دبرعسلا ى سد و هتلظل كلذ ىعسو طيراركد |

 ! حر هن يي ا ل ا اي رخ هناك هجولا نال_.خريشكر عدلا

 ْ | هنموزَلا يسبق سمد )لءامإ رطقي هسأرن اكمفصو ىف لاق مالسلا هيلع هلال نك نم أ

 | نيب تسقند ( سند لثفلاسقمدلاب ات هكمصتو سقاس الوق |
 أ سنديبوثلا سن ددقو - ولاسندلا (سند ) اعيجبنيشلاو نيسلا,تهسف أ ىأ موقلا |

 ْ اسود هسودب هلجرب ىلا ساد (سد) اسيدت ريغ هسف دو هلم سندتو حولا ساد

 ْ سادئاف ةبسايد هسودي ماع |سادو اًضءب اهضعب عتب ىئأ سدا اود لحل مهتنأ لاشي و

 تددلاش "لقصملا اضيأسودملاو هيسادبامسودملاو ةادمعسطوملاو وش

 رعاشلالاه هءاقصاذافيسلا ١

 0 : ميم كاس جاي وأ «  هيلعك ورم ْ

 ظ ثامللاو ثمالا لدم ساه دلاو سهدلا © ءدا دزالا نم نعْلا ن اديس '
 ل لمرلا-ةب ةسهدلا هنولو نيطالو بارتب وه سيلؤالمو تركي نأ غل الن يلا لومسلا اكمل

 ١ اسهدزنعو سهدلامرو .اهدأالمروافقالصاوم .. جادتلا لات سهدلا نيب سهدأ |]]

0 

 عاسسسسب

 ىديعلالاهسنب ىلعملا لاه اهئءةرونلقأ امناالا*ا هلا لثم هو | ١
 منزكوح ا هتونمدودب 5 اءاقص سهدةعل د تءاحو

 رهد ] قانع عج فونعو قّرفي ىأ عود: كىدربو لء عدوميو لام ارابخ ةعلشلاو |

 دو اك يقارالا رم راغدلا|
 7-0 ا هس سل فسح افح ديحام تاس سس هج حسم ههه و مع و هسه سنا مم سسوس وسو

 ل حا 2,11



 ت*لإرإ|

 ل : 0 1 ملا

 ىعنا ٠ 0 "م
 ىف 4 امالإ 1 سارد#
 ة-سور ٍ ف#٠ي[ |

 د

 07 هر ع
 لا ل

 ه) رهيب

 و ١
 مالطع ل -

 (شقفد) (نبسلا باي 3
 « [|(سحإ ناهسحدلا لاسقيف بلقي دقو نيىسلامد-الا نا جدلا ) سجد

 |ةبادلا غسريف صو ءوهو بشوطلا سيخدلاو ةيادلارفاحرطا ىف نوكي مرو سدا
 ريكا لمرلاءاقنانمسخدلاو سيشد نعم ىذلكو زنتكملام_هللا سخذلاو

 ةيراقتمىأ ساد عردو ةريثكى أس اخد ماو ساخدددءلاسقي ملا دذعلا سيخدأاو |

 || ىلعنيءتسلور نظنمهفنكع قنرغلاىفي ركلاىف ةياددرصا!لاثم سخدلاو قاحلا

 الأ هةاسردو افعىأاسورد سردي مسرلا سزد ( سرد نيفادلا ى عملو ة- ابين

 1 | تضاح ى أ اسوودترملا تسردو ةساردؤاسرد بالا تسردو ىدعتيالو ىدعني عب رلا ْ
 ١
١ 

 ةداصْن الاف اهوسادىً اساردّةطن آااوسردودأ اراايروسا اردوبأو

 قارن ا سرداب ءارعم » قامسرلاب ةطد- تي رتشا اله

 ا يقل وح ونخأ همساوىلاعتهللا باك همس ردةرثكل مالسلا هملع
 |اضيأسردلاو سردلامميصع مضنلاقرعنم . حامتلا لاق رعلاف قبيل اق برج

 |سيردلاريسكلاشردلاو اهتسرد ىأ مسراداواعتسرادتو بةكلا تسرادو ىناناى د رطلا
 ريسعي ىمدالا ىعو قلْخأ ىأاسرد بوثلا سرددقو ناسرد ماو قالنا بوثلاوهو
 اضرأ ملفعل اوفو ب الكتل او سانلا نمقنعلا ظملغلا ساوردإاو بكسر لىأسرديم

 | ( سردرد )لديدشلا سهاردلا سرد ]) لبالا نم ماظعلا ساور دلاءاّرذاا لافو

 | رغاشلال اق مد: ىأ سر دتوتز رخ مساوز ودتلاو مهلا عشلاَو ةيهادلا نسب دردلا

 ٠ بر قارس دردنا * ةموهل قفن ماولاه موةلااذا

 5 سفددلزاوأةسفرد زجارلا لاف ةسفردةقانو ميظعلا لالا نم_سفردلا ©

 اواو ىلا نبي يصغي يدنع فاقلابسقادردملا ( سن هل_ثمسافردإاو

| 
| 

 دقي معصم مع د عت ياس

 ةرد

 ةدرد

 00 ل للان سوسموهنرعبلا سدح سمد )ل
 راسا هنم سد ناعم عد رق * هناك وا رسلاق ا“ نب نيم

 ١ ءافح اسدسدلاو هبف هتيغخ أ هسدأ بارتلا ىفئشلات تاسسادو سلام ءانئهل'سدل لثملا هنسو

 | ناسدصل ةلعل ةسدلاو نفدنت ىأاساسدنانارتلا تت سدت ءامخ م ةيح ل

 ًارامث الاريثك ىأاسعد اد رطت ار لاس « رثالا فلاب سعدلا

 ا | سعدلاو قعد ساعدموران“آ آمسر ىف ضر اتوا تنل الا قور طلاساعدملاو

 | | عراعدلاو ةنعءاطماا ةسعادملاوهنوثد-ءاعولا تسعدو عاجلا ن نع< هن ىنكي دقو نعظلا

 ايلاف وةلاريَتْحمسعّدملاو دسعونأ هاك حامرلا نم مصل سعادملا لاس وهب سعدي

 0 2 ويس : ودونأ لاق و اوهو سعدل! نم لعتفهوهو مدللا ىوشيو هللا ع- ضواثمحو
 00 انواع لعلا باتش ءادرع * هدمفدخا ضيئالا هنأ سعدمو

 [رقس هلال فوهلل و وقل ضن نال .تبرغخم ا مربلا هلق تاهت بر لوقي

 | رمسك-لانسنقدللا (سند ) دئيتسدلا هنوهد سو ملل بعل كعدلا ( سكعد )

 ا ءالعل !نيورعوأ دشن اوءاقمللا |
 ١ لتس: ىهو تءيراهرولا سنقدإا فم 1 ىلصت اها ىيديال# رضاا نيلتش دول

 بارعالا

 00 ديكس ا د دي يبيت
 ساؤودِلاَو



 اان (سخد) (لادلالث)

 ةمرلاو 3 لاه كرو دنلا سن ىدن# فاؤا | قكوقتوا
 عقال_هلا موس رلاو ىفانثالا ثالث( اى معلا فثكوأ أريادقلا عجرب لهو

 ىلا كلذكو تءنلاى :رخخاسإم ركع ومها اردلا تءؤر تدشن ومها ردلاةدسهلاهذهل وتو

 ءامظاىف ول هأو ةمد د1 اوركملا ىف ىع د ىأ سادس أ اساسا برضي نالف مهل اوقو ةرمشغلا

 ) سذخ الالج رراصر ايشأ ةعمس غلب اذا هنال صايسلاةيالو ىماسو ىئابر مالغوىلبالا

 | فتالارخآتسنملاو ةتع ىضمو هفلش اذا هريغه سنن اور خأت ىأ مضلاب سند هنع سن
 نسن>اهاكرتلاو دل او سة أ ل_>رلاو: ةم نرالا ىف لق عانفترا عمةجولا نع

 سنتا. ملال اهاكيك اوكنلا سةلناو لجو زعهللا ركذاذا سة هنالناطم -ثااساذللاو
 ءاّرفلا لاهو هم 0 بك اوكلا ىهلاقي و راهلا,ىفةاهمالوأ بيغملا ف

 ع 7 نيكولا لحزب ا موصل انينا سنكلار اولا سنللاب مسق أ الف ىلاعتهلوق ىف |
 ىهوراغملا ف ءايانلا سكاكر ثتس-ةىأ سنك واهار ىف ساةغاهنالدر اطعوةرهزلاو

 لوقو مياس وع رث ىلا نيحملا بك اوك !!منالاه رخأتا اسنش تمم“ «لامتو ساخكلا

 بلان هىلئينهباصأو «٠ . مكداؤفلا ماه دق سانخأ ةعملا يدي ردا
 سما سدح رع«سشلان رو هل سة هريغف ديريُدلا نب ورع تنبءاسفخ هب وعد 1

 ةفيطات اخ ءاوقردصم فلا, سسحلاو سحاضبأ دسالا عضومو ف:لملارحشلا رسكلاب(]
 يو نا هناك اعطلاو عيبلا مال بق هنمو ت-ورأ ىأ :

 اودو سل اهسنمو هللذ ىأ اسيخت ه_بخو ثكناذادهعلاب نالذ ساخلاستي هر دغىأ
 ف لاقو لاذتلا عضو »أ قار ءلان ناك ن ومس مها

 آس عفان دعب ثددي 3 اسيكم ابك ىلا ارتامأ

 (ش م "ضيا سل

 ْ رفض رأرغفربخمو « .سخمىف رخادالا قيل :

 ىذل اليد اوريطاا نءسددالاو بطرلا ن مليسيامسيدلا( سبد )ل( لارسال ظ
 لاقيو سي دريطىلا بوس: ءوهورئاط”ى سي دلاواساسيدا سي دادقو ةره او داو لا نبب هنول |

 ةشيدم ىهفضرالا تن دأو ىلهسلاو ”ىرهدلاك بنل اف نوريغي مال بطرلاس 3 '

 ةرارزنب طمقل لوقو دا ارطان ماى الادود_ءاسايدلاو تننلا داوسابنف ىربام لو تاذو 1

 ىأ مولا نيب تسد (سحد )) ايرعمءارأو سون داهداو « نساندلا عقواوهم#وأ

 سح>دلا ىف امنمنولتءيو ءافاللا صر حادقلا لوقهنمو تددف'
 نارتلا ف برغتةس ودساحدلاو اهذلتسل اهق اًهضوةاشلا دلج نيب دملا ناخد ااًضيأ نسعدإاو

١ 

 هنمو ىشعلاة نع د نيرع در نب سل رز عم سرف مسا سح ادونندساخدلا ع-هلباو

 نب رشعرط- ىلءاندارتىر ازغلامث ىلا ذااردب نة ةيذحو دقن أكلذو سء-اديرح

 | سدق ىرح أف داص الا تاذ نه ئرجلاو دلل نيعبر أر اهذأ او ةولءةنامةياغلا العسو ارتست

 قيرطا| ىل_ءانك ةرازذونب تهضوفءاف:طاوراطالا ةءءذ_-ئرح او ءاريشغلاواس-اد
 ! هم_سنعسعي رأناسن دو سعننب برا ت> اهف ةقباستناكو اهومطأو“ اريغلا اوذرذ

 سوس هه م 5 م 2 سس : ا

 هجيج مسسمسل-



: 

 / 78 نيفتهنا د تاور خر اس رم

 انا اوةءاسف:> ىتالاوةدودعءافلا 000 دير

 هتيلكسااذاهتسلكتو هتسلت>اوئشلا تساخ ( سلخ )ب ة ةسفنخ ىف ”االاو هنفةغلا
 نم مسالا اضيأ ةسادلاو ةساخ ةصرفلا لاقي مضااية للا سسالاو بلاستلا سااقلاو

 |هداوس طلاخاذا هسارساخأو هسانو بطر طلتشا اذا تاسنلا سلتشام-هلوق
 قرا اديوسلاق ضاساا

 ْ ' احدلا ىف ريلاكس أرلا فة ىوس « ههجو نسأاسدعت ل لق ت١ !

 اديدملا ءامذلا مضر سالثلا ( سبل 2 20 تابناو دالناو طعشالا سلخلاو

 ايدل هصاخاولاهاعرو اسالخلا ث يدا نهتم دهشأو تيمكتلا لاق قدق قل

 ف ورح نءنيسلانال لد الاو»ن روك نأ دع .سدأ او هملش لاق أك هب بدذ وهنف ىأهيلق

 أةودن سو لاجرة + لا_ةيددعةسجللا ) سجن ]98 نوقَرْهلا سالملاو تادان زلا
 00 تنكسلانيادشن أو اضيأ امماخو اسما نالف ءاجو ءاهلانربك ذ ٌرَبلاَو

 ا ىجامللا عيباتلااذهو تاحماعو « اهبل حذنم نينسشالث ىضع ظ
 اع جبرلا سبأ دقو عباا مولا دقو م ةثال عرتنأ لبالاامظا نمرمسكلا» سمللاو
 ١ ١ ةناوعزب بسثلوقامأو رسل جراد متارخملب الاواج هللا تدروا

 منام س ملناو نقربب هياوقأو * هح ريؤدعأ ال مالد المع ١

 ا لاق نملادورب مدرب اضيأ سهناوةسجاوراص موقلاسجسأو نالعر راو ”هلمةعف

 ' ضرالا فضي ىشعالا لاه سمتدأ لاس 0 نا

 1 الغن انهمدأ امولو سمدلا هي درأ همك اهارئام

 ةنهملاو بلقلاو ةمّدقملا قرف سد منال شدملا 1 0 و سهلا مولو
 لعق . اروزالا سيلا لا!برضيدق .رعاشلالوقىلا ىرتالأ قاسااو ةرمسملاو
 قوتئاهنعهتتا ىذرذانعمثد دح هنمو 16 س*-هلوط ىذلا ب وذلا سييلاو د

 لد رج رحل ث سوما كادكو بام أن نمريسغصلا ىعب هن اكسساوأ وأسم

 هتقان فصيدسءلاق لودةمو

ْ 

 سر# نرام ىف انردمو 5 امراص ض أو ىنا مع كدت اه

 سغو_غممتذخأاذا مضلابمسوسجأ موقلا تسخو ع وذ نع طلي طاعر ىفلعب
 كارد نوال ةسخمملكوأ مهسماخ تاك اذارسسكلاب مهسهسأ مهمتسجو مولا اوغأ

 || هعود مه ءاهلامهارد ةسجىدنع لوةّو ىوق سه نم ىأ سو لمحو ناكرأ ة هل

 فلالا تاخدأ ناقل ادلا ىف مغد مف ل مولا ىف انريصت بس نم“ اهلاّتال تغدأ تشاو |

 | تعد دقكنال مغدتنأز والو 0 مرو حارق يس لو ةاردلاىفماللاو :

 رعاشلا لاف اهدعنام تعد دقو ةسخ نمءاهلا مغدتنأ ر روةعالو لادا ىفماللا

 رامشالا : دج لردأواعسف ه« هرازاهادتد_ةعدملازام

 لو



 بدت ع ديرشكل ا نا امواذاو 1 اين او '

 زحارلا لاق سزو» .© همقرط ىفءامالا هب تق دمحأ نملاولاق يح برعلا هبت ريش َ

 تاساويلساو ةطلتفا سانلا نمةعءاجلا: باولو اسح ىدنع نيدلا ادبيه سدو

 قدزرفا !لاق ةمتعاليالا |

 00000 اكتلااذا 5 تانئعشءاش علا تا. عاود : أ

 مهظعبلوقاذه سودلاو لك الا رهو وتلا متنا اوال عصو نيعلا خفي ءاشعلا ىوربو |
 مانغاىأ سانخ ل جرو 4ن #تفغو هتذخ أى ثلا تست (سخ .(١) 'لمضال :

 1 دييز بال ىدهموبأد ثذأو سوبخ دسأو ةبلاغم هنذخأ اذا ئثلا تستخاو

 ْش سومخ ئرتم نا رفالا ىلع 00 حوجب ةمرامسض ىف 5

 لاميورظنملا هيركلاسدانملا ) سينخ ١) نمت ية امو غملا م لاب ةسايطلاو >
 ىاطقا !لوقامأو ةلظل ا ديد سبانخ ليلو ةسانخ ىثنالاو رسانخدسالا |||

 سداج>ز .زعو ىزخأ نأ هللا ىلأ #* ه.دعؤفريبزلا نبا كملعاولا-ةف
 ًاريقمتمو انهمدقا كلدب, تءعسرجللا سرددملا (سردخ ( تأ | دقلاوه لايف

 ١ س ارحل هي ىذلل لاة.وّندلا خشلاب سرها (عم 2 ةقسعلل سد رولمس ةنظنع

 ١ رعاشلا لاق ةدالولا ماعط مضلان سركناو

 هعبةبلاورادعالاو سرخلا *. هعنب ل ى همست ماعطلا لك

 تيكا اذان هر ةأر ما ىلع تس 5. لا ةيتتيصرللا يقال ابفنلا ماعطامأو

 رعاشلا لاف سرنا اهل لع ىأ ىهتسوخ دقواتدالو ىف

 اهيطفرتم تكسي لوامالغ « 'اهركس سرك لءاسفنلااذا 1
 لوقامأو ةمزالاة دش نم ىبصلانوم_عطنئ مهل سيل ىأ لملقلاريقطاةيذلا ريا

 ركبت نارالا نم ستورخ رد وكريشو رضاح عرش ريخلا هلةباموق فصد رعاسشلا |

 رد_صم كب رخاا سرخلاو ةبركلااهل لمعت ىتلا ىهلاق.و اهلسل وأ ىفركملا ى هلاّةمف |

 لافو بركلا ىف مهراقو نمانوصاسهل عمستالىتلاىهءانسرن ةبدتكو هللا هسرخأو سرخالا ظ
 هل و دالرئاخ ىأ ض رخ أ نياو عقاسسقاوا تسد عوردلا ةرثكنم تعد ىلا ىهد سعت :

 ىدص توصلك باى مس ملاذا سرخأ لءو قربالو دعراببة سلا ءاسرخةباصسوءانالا ف ْ

 ناسرخ مهلاةدو ىلا ربو ىسارخو سرت ناس ارخ ىلا ةمسنلاو توكسلا ساسئرخالاو

 || هنانىعي 2 باعتالناسرخنمتنبلا ف راش لوقهئموناضم هنادوسلا-ةءاك

 العف تاعفاذا اساسا تسسخأ لاقي تدكسلا نبا لاق ءىنذلا سيلا( سسخإلا

 ءادفلانع بكت لن انج هيج > ريسكلابىدعي تس واسس ْ

 ا هذدع ىلا أسدسش هن دجو همسس واي _عج اذا مضلاب ه سخي هبيصن سنو ا

 نمتعفر لاهو سلا تي دئه هنمو لحجر مسا مضاان ساو هلقي ع لانس اوا سس 0

 لاةيءانثالا نودان ملانسأ ةقانلا ةسمسختو هنري درك هل ٍإ

 ل حاج 11



 (سع) (نسلاطللل) 2

 7 ال ًاراهر قلم عزان اهتتفن ىأ ل يلعا الح نغمه اوقؤرمشسملاءاو«نم عبارااشدأ |
 | ىبامدلات سو هنلعامترمأ اذاانيجاتالق تلح أو نياحلا هت دبلأ ىأ رمدعبلا ظ
 || مالارس 3 , ساحلاو هيرخكسسوي نضرالا ىلمغاذا تملا نيلضساراماد اتقدا اراممتراعم |[

 |صيرعلا نيس يتيزل تب[ لاشيو  تلاغملاسلطارهعسا اذا . ةيورلاه عاصمشلا |
 د ! :قرعوأ دشنأو قفط ةمرملاة ذابت مساح كلذكو 1

 أ.1 0 جم شار تويبلادنع ه "ملح سل د سقي سار
 [زنمرسادا اساسا نأ ةسئم لوقت . ةره اوداو لا نمب هنولىذلا لحالاو

 0 ”نيسارا و نع د همم ىف . ة- رض قيلب ال ماسح نيل : 0

 لاق سيلا ذك هقرا- الئ مز اوخلاشبو عاصنلا سلخ( سلف

 : 0 ا لا

 ١ نال ءاقأادنعاسبا-ه .. هيل ورع دن أو نيىذاكللتنذالق 5

 ٠ تاهنلورعوأ دشنأو ةايمضدازف سنلخل ا دارأ هنطأو سلم ارعشاا ف ءاس دقو

 | سلب ضضنلا فاك اءبيرأ » ىناقالس ومب ن٠ ٠ لهم ْ

 ظ نسحالاو ا جاهلا لاه بلصل ناكملا سال( 5
 ْ شمل ا نيب سمحأو ٠ سء و نرسكحسلا, سودقول امر نيالا فيصل ادي دك ااذيأ
 ْ مسهل دؤ و مهد 3 دلاسح هناكو سب رق تيمءامناو عاصشلا سجالاو ةءاصحشلا ةساسجلاو

 | روسلانو "ال بالو اهباونأن ”توسلا نولخ ديالو ىئم مايآن ولظ: .بالاوناكص مدهنالإ
 [لاغيدت_تن نمصتاو ةيدجسماحأن 0

 ٌ هنءوئث ةوهيالىذلاىرأ 05 والا 0 ةأ يما سرامجلامأ ريشا + | ظ

 ظ 00 ظ لضعاف 2

 ظ ريدا لا ةنئةك كوت لب لج 1 ىذر رع ناتء دل اىفوا 0
 الحر مد ةثيطلا لاه اهبركر ىلع نانو كيان طاضش ىأ  ىناكلا ىارعالا|
 ا ' سرضتإ مهتانق بالا ساد 3 ذأ برطللا ف لمفأ نءا طهر |

 ”سصوحلا بوطملا ىف ةءالطلا ىلغعي همهراجو فاقثلال اوط نم :زمهلا

 : عدلا مس يل امم م رض ظ

 زخارلا لاه, طمفأو نمسب امل رقو»و سداسا ىعن هملمو 00 ظ
 ير ف ومال 5 مجم زا هاوس ظ |



 ؛ سي: نرق لكي ىذرتدقوا .© انقلارا كادت عيل يركب سل

 ظ لهما موشن نيد ناطو صرب ديا لوق هنو اهتنس رئاذااحاهسح ادا تتنغو

 ْ .:ايارتوعاوسمت الو.« يا” فونتدا 5-7

 1 ًربدلا مهو ةثحغارف ةفلاضيأ سلو هقرمنا ىأ "لكل عدلا لامشيو وم وضفنتالىا ١
 || سوللاوبفوذلاو م مشلافرمصبلاو عملا سهئارعاشملا ساوملاو نوج رفلا يملاريسكبةسحئاو || ٠

 | رت شرألا سالم الكلام هرغوأ دوبلا «ضشااذا كلذو ةساحمهتباتصأ اضي أ لاسقيإ :

 1 سحأ 4تسسحو لنا ةديدشىأ سوسحة ب سو ىئاوملاودارذاو عب رلاودربلاودريلا

 َ . ؛ تءمكلا لاه ه4تفقو ىأرسسكلاب

 لخفلا يملا "ايراد رو ٠ ٠ هلرنة نأ جادرادلا ب نمله 3(
 ميقا ا اشي أ هت نسخو هت سسحالا اءلمة عتب أرام ىلشفلا حا رمل اونأ لاق

 ؛ +واماع درة تلقب أفا هيتس اوربا تديعايألاق هوب وقءداهاكح ٍ

 : دس روآ لاق ءاتزيسلانمن قاد هبت يبسح أو ريحلا»

 ول نهج .٠ اناطملانم.قاتعلا نال ا

 فيفا ذ اومن نو غؤالاعئَبسإ نشيل ىد بح | اوقاف دم محلا 7 دوأ)
 ةبلاراع كس راح يلع نفي نسحأد زال لوق كرد ْ

 سخ انف ىلانعت' هلوقه:موتد_حوو ا ام بوسع 7 نسمح الالام هسسح تاجر و ظ

 ا رالا# 1 تف لاش تاصلاو عالقنالا سايسمالاو رفكلا مهم ىسعا

 ْ 1 0 سعال عواد ل 5 سركبلام ركلا كمان دعميف ٠ ظ

 أره ىلع امج اذإق مه هتضحو للا تبسحو هردخ تو أ يذلا نم تدل

 زيت ىلءاصهلااهتددرادا رآتلات تو هتلتفوازاتلاه ماذا س موس نار هير و
 ا انعرو سدا ثءاانأم ين االول ةريلإ تلاه موممالك مؤ عضنملا .همحاوننةءاوشلاوأ“ هللا |

 |ضاضتطاؤنبو سايل ارئالا يرش .٠ عار لاه اساصتخ داوللا ل جرلأ ارم
 3 زحارلا اوقامأف" در اغص كونو هو فهلا مشلاب سأل اوبر لانو

 و ع دارا كت كارت ارش ه ساسسىدكلبرشبر ©

 ا أ لاا يرض م هلوقو ذلة اكج مودناوخنأزدل اير قنا, وتوغ لاقت

 طم رباك هق رخأو هضم ام هلع هبابضأ اذإنانالااهلوقي ذلك هرخآ ارسكو 4 م

 |لاحىأ» رة نالفتابلاقب وب مدح نةايأ كوكس نمدب تن ظ

 ا نسل نمالا عفة« نأوهر 0 هوس

 ظ اطملغا ريصق نك! ذأ لج راقي تيكبلا با( سفح ب ,ةيلص ا دشنسح تولاَنال هَ أ

 1 ايصنلاو 8 ول هذ ىلع أ يفح لبثمدو دمي سغيفو روحجم ًايسفج لجوورب رهلاشم سفح

 ]| ةعدرلا تت نوكي قيقرب إبل وهو ري عبلل نيلطبا 04 نمل. 27 جنم الا نءنيمسلا

 ظ يي اطسأمت ودبل | نسالج أو لثمو لشمو بو. هم لم ساد ساس دوب حو ْ

 ْ | ودنانإلا ةثك سلس مأو جربت لن تلح نك ثيدحلاىف وياهلا سوما ظ
 < اما ا لل ل ا م7 |[ #|> 010101001 اا ححسم



 اي سوح ١ وم تلو ةيوا ذهل رم ْ
 | كاذكوا ليف ؟راخالا ل رلاسو انامآولطضاهولةىارالالا لال اوسع |
 ْ جلا لنائب ناسو اوسانجال

 || تال .هقالييسقفاسرف ردا اعلم ظ

 || ءاملاىرمىف ىو ةراجو أب د خرسكلاب لاو فقواممذلاب سداساو سدبحو سد

 | سحلادومعك اهيفت مف نحارلا لاه مولاومأ او ةبو موقلا ه:مبرشفءاملا سمفل

 1 [(بدح) ىيمعلا ع 0 -اسداجو ابوح املا ةعْمَصِم ىهو سامحأ عسجملاو

 ئ + تسد دي زونأ هب ,ًرب ايش لوي ىأربسكيلا, سدي وهلابةي نيم او َنظلا سدحلا

 : |اضيأ سدالاو كيل ميال تيحنماولعتنأت د رأو اهنع تريحت اذار ايخالا نو رابخالا

 || اجلا طئالرتمجاسذاح رخآواسودئ موقلانميرت رعاشلالاقو هعرسىأ
 | يملا ل يقتل قولا نم سدلدنملا لدن )ب ةلظلاديدشلال_دالاشدنحلاو

 : ىأ عم هنم تبرتحاو نالذ نم تسرك ءاظفح ىأ ةسارب سرح سرح( سر

 || سارجلا مهو ناطلبدلا سرح سرملاو .سزاحوهو هل_ثم نم سرتهتل ملا فو هنمتاففحت |
 ٍْ ىقعم ىلا هب يهذتنأالا سراح ل#قنال وهملا بسنق سند مءاراصنة هال" ىءرحدحاولا| ْ

 : يفوالباانهةرسسىأ نالفاهنسرتحاو اليل قرستةاشلا ةسد راوسنملانود ةيبارحلا|

 . اينرسالازباهشع ةمعن ف نجا رلالا# رهدلا س ردو لكي اةسد رج هدمو سدارملا

 ْ ضرحالا للاسف مداقت ..ه هبارتادللط نأ... سدقلاو سما لاق سرح أ لذ عمو ْ

 1 «ىنانات توصل نميسسمللاو سيلا(, سح ]لاس رخ هي ماه ىأ ناكتملابن اليف س رج لاقيوأ ظ

 .: 1 وا دع-جو اضيأ لاو مسيح نودوسنإل ىف اعتهقالاعو |||
 هلاسشم حتا ئن'لءاحاذا أ ءوئلانأو دل 1قلسأ ءانعمنسالاب سل قيل ايأ|]

 د 0 ْغ ' يتاطةلا لاف قر ىأدل قلع لاؤةردسماشبأ سملاو

 1 َفئالا تاظفحلا دنع“ نطفزتو: .٠ «سفن راك لقال ئذاالوخأ

 أ مشلا/ هب اللا ذربلا نم كاؤقر دس مم خفلابشالباو "الكل قرحي درباضيأسملاو
 الأ لتقدا 58 ١ 9و بزوغ درو منهاج محاسن دن كأرضإ سر | ٠

 ظ ظ . هوفالا لاه لوطقلاسوسملاو أ



 شدكش 1 متااد"هل_هم 4 ا لا 0007 5 د

 نم ءاهتم- ةفرعم ىف كلذبا ملارطاسالا ىئتك ا لك ال الا تن اذا لالا نالاهسانت اههازفأ 1

 لبلطلانه حو سوساملاهةمواب“ ءتممف أ اه هتورابخالا تتيراهتجتنا |
 ظ ظء دثنأو نععلا سملا نوكيذق دير ذئب لاو ضاوخ أس اوم ا ظ

 لم نمو بفم ل جر ىفدصالا سعج ) لّباو بملك لاه ىفاسشل اهو يجو ا
 سوته لاسر لا هالاو بلقل' باك ىف تكل ئالاكو يمذلاوصقلاوغو شو عت :

 ميت نرخ نموه لاقب اهو رفصوةءاخ لاك ذواهممسنيشلاو نيسان شوشو اا
 ا ١ ٠ بركئدعم ورع لاق . نشلاياذهلاتقبالو لاف |

 أ ريل دهثو سل ةرعقو ريسج شو ىأ لج ةقاو نون لين ترام نم ايرغلا 0
 10 م .ءا لغات لاو حوبتالو انها ىف رماجت ىتلل سل ةأ ما لاضيوظبلغىأ ١

 لاهو اد اذا جرا ينج لاقي دفانيأسلطاو 1

 ةنسرافاةناشلك رعموهامنا مضتواهد_:ءناسلجانا ىنثعالا ل وقد[

 2ظ2آ6 (رلج) (ميالسن)

ا سرج أو سرب اذ :ةفرتك الملا بعت ل تيد ملا قواشيأ هيبرشب ظ
 ١ ادحاذاى داب

 اقام ةيااولخ م اع عروس

 | ا تير 7 ل هفالخ ىلع ْ

 جرامملا لاق هثمكحأو هس «رسىأ .رومالاهتسّر-لاقيرومالا بّرحد |

 روجزملا ىلع خراورحزلال 0 يرغلاةْرْغ تاسْرحي « روسعلاءذهليةرصعلاو .
 رق رهو سقرقلاقةفل جوملا (ىجرج ) كح ابيعالا عر زلايةزغلا تسرح دق لوقت ظ
 ّْ ىلكل سارح نبع رش لاق ناغصلا ضوعتلا!|

 0 « سرب نهباء جزيل عر ٠ ارطاون ناو نخب ضسل

 داجفلا ااقلا لاشبز طضلا سافزلا شفر )مالا هلع ين مسا سيجوع
 قالا فو ثيمطلا هته ىذلا عد :طوملاة تن اوه ئأةتحاو دن هسا سخا)

 الارز ملوك 1غ . مهيعأب وج لاو ضو صغلاف
/ 

 و يلا 00 ركبنب عشج لود تعاد نبض أ هين هاوي

 ]| هانطب سامح عر لاشن ىلا ةدايربص رصف لوك نيرا ةؤمرف فحمل زل سلوا

 ٠ اجا( نع )است سدح ريكا اهسفج دقو ماختالا ةسافملا سف ٍْ

 ردكم امالل خفي ساما سوال عضوم سلججلاو سول مؤةو هريس لجأ واسوا |
 | نملاجلااهلعن ركب رنا ناار ديا ساب ل ىأ ةرهه ل اثم ةشتلجب لبو 1

1 

 ... سا ةفوزب لاب رااذس .ى ١ ىزربار ده اماذاىيج

 , ا

 1 ..ضايلات تع ا راب تنك 6 اهمساك ةهانلاو قد

2 1 

 هذ

 ل لس ل ١



 0س ) 7 ظ (نيسلابان) . 25053
 كام اا اسست ا امس ١ ده ا سصاصمل وص سس حيصصص بو ٠١ لل ءمممسم  نارص ع حاب مصمم م ممسمل م مس ربو رج ميسم يسم معسل مس, تمل

 1 م ْ تبان"نب ناس لاق رجلا هبلا بستن عضوم ناس

 7 .ماظعلارتذ كو ةقابرت #2 اهتريخم ناسدن رد نم

 ْ بوق هي لات سورتو نمارتأو سارتوةسرتهدعجب سرتلا ( سرت. ( ان سسإ

 سرت اير سنلا نس ركدلاو سرت تداص سارت لدرو سرتوذ سران للسرو ةسرتأ لق:الو

 |هل_صاولالهلا سعتلا «( سعت ) بالا فا عضو ةم_ثخ سرتملاو سيرتتلاكاذكو
 0لا هللا هسعتأو اسهتس عتب حفل انس عت دقو شاعت الا نضوهو *بكلا

 0 ٠ عما ىفتسعتأ اك تسعت 2 اهاملح ن نءاهتدرفأدقو لوقت

 نمنالف لاقي ميلئاوةعيبطلا سوتلا ( سونا اكله هللا همْزلأ ىأن الفل سعت لاقد

 | لاق ساو سود ل ءسيتلا © سدت ]: ق دص لص ن كاني |

 ' ساد 98 د عاةمو هب 8 رغأودوسرسنأ هقوف ند )1 قلقا

 ش لاك و سربلا“ !ابو!اويص ىالاو سنا تب (ءاملطلا نمو دلل لاقي هكءعىذلا ساسلاو |

 ْ سو تراوح سانو ةمسدن ن الذ ىو لما قوئتسالا-ةداكزنعلا ت تدتتسأ

 امهتحكام ىردأ الو

 نرتب لاقي مالا لا مد لان. خلا سلا (سحج ) 0 مرض )

 ْ ٠ ْ الطنبور علاق قالا مل شراب اذالاحرلا

 0 3 . اهتاطيرف رن املا س6 ه٠ اهتانطاعءاور ىلا ىثت
 اذا هتشح اجو هتسحاج لاقي ىدعصالا لاق شال تءلاثقلا ف ساحلا

 1 ١ 'ء ا ١ ش دشثنأو 0

 00000 ٠ را] ورق ولسلاواو ىسابشج ار تاماهلا فرض نمد» ىساع امثل يان اعنا
 سزلازؤمإلا لاالج ايون «* سخلالار ءففارئامو ةيورلاقو
 تلا ضرالا ةسدالاو تضر ةءاف لواال ارهدلا ىف تناك هلمسق سيدا ( سد -ج])

 ىت> ةيلهاطا ىف كتفرعدق ةشداب ضرا+ل تناك نمذاعمثيدح ىفو ثرحت ملورمعتل |

 اذاريطاا سرج تهمس لاي ةرو ”ىخنا توصل ىنرداو س سرا( رج )اجب , ىف لأ

 ىجمصال الات +تاريط سرح نوعمسف ثر دا قو هاك أ نع ى ىلءا هريقاسنم توص تدع»

 . رظنذ سرج تاقف نيشلاب ة:طاريط شرح نوعمسف لاف ةيعدش تلاع

 | ارا لاه وس تبوص تعم ا ذارئاقبلا سرج لوقت :وانم اذهب لعأ هناف هنعاهوذخ

 .. .ىضاحلا عمي ىطنعت تماق 5 رباط لك سرح أ اذا ىّتح

 لاقو هسرح توص تح ءءاذا ىلا |سرحأ كلذكو

 : اسرجواهدامسأ ىف راو 5 اسوسواما ذا ىلحلل عمست

 ١ سرع طفرعلا للا ,تسرتبو تنكس نبا مال , يئسرجادفو

 ' رعاشلال اف - سراود لفل لبق هنموهنلك أ

 ١ اهباقزبغز شراب هش عبضاره ه سراوجاهتنءارثلالعلطت
 | ىذلاوري_عبلاقنعف قاعي ئذا!كيرتلاب سرداو هدم ةفثاطىأ ل للا نم سرح ىطمو
 1 وب سس " هدي بوجوب وكل

 ترمكا

000 



 رصعس  تصاخو

 فورنهمربغع 07 ءأي رقءلاسشمءاسنربتانغاه .ةو سانالا٠اسنربلاو هنسبل اذا لجرلا

 ا : ا ىأىأوهءاسنربلا ”ىأووه“ انرنى أ ىردأ ام لاسقي تدكسسلا ني لاه ءاساربو ءاسانربو

 ىرتشماوهءار ةناآل اق مه اضيأس جربلاو ةرب زغىأ سدجرب ةقان ( نجرب ل وه ساشا ١

 سدعرب: قاف (( سع 3 اداومد: ظأو هر ىربءاوهلا ف ضرغ ساجربلاو ئاكلان ءءاكحأ '

 لبالا تس دقو نيالا قوسلا نسبلاديزوبأ ايس ب ١ س ءرباولاه ارو سدجرب لاش » ْ

 قالو قيقدلاوأقيو-!اثاينأوهو ةس سلا ذ اخت اضيأسلاواس مضلاءاس أ
 نزح ارلالاق .ذللب تالا ن ءدشأ وه بوةه؛لاق "جاطيالو لك وي تب ايو نكسلاب نوط ٠

 اح خانمالماتالو « اساس وازيشازيضال ا

 ْ موانع هلكأت كاد: نعل عب نأ ف افتر تأ دارأ نافطع.٠ نمصاءنأةديبعوب رك ذر | .

 ترءوصو»هو س رس ةقاس: ا لاق.نأ بالا د: ساسالاونيللا قوسلا نه سلا لأ

 لاهو سا بالا ىلنءالار دئال تناك اذا سو ةقانو بلاس ا دنع ةقانلا هب نكس -سيىمارالا ْ'

 موةح ري ثي دا فو سس تاقوا. مترج اذا ناتغا ت.سأو لبالا تس دعوأ |
 هير ادع سرر نواعباوناكو ل مهاريث هي داو نو د قارعل اوأ م ثااونملا ىلاةثئب دسمان ما

 1 تنافي 1 داق دال_.!!ىفلاملاتسوداذاوه-ءاغل-رأىأ ٍ
 انها لاقي ةقاناهل تناك امي َكلادَ :و م نب س | د ةلاح ىهو أ سها مسا سوسلاوثيثاق |

 مسسباهعرش ىرتهراجأ دق اكسل ترس دق زءامنق لئاو لك هاو بارع 4

 تح ةلسنيعبر امس لئاو ىبا بلغتو ركب ثرتتاج اهك لتقف بالك ىلع ساسج توف

 اذا ازهملاتسسب ا ديزوب أ لافو سوا برح ترعمامبو مْوَشلا ف لثملا برعلااسهب تب رضأ ٍ

 تاهرتاولاهانهيرو لطاننلا نه نساسلا تاه لاو رفشلا سودنلاو ءاملاىلااهيلشأ
 كان لك قادماتلا ف دلع وعن نط اب ملا ةءىفاع لا ذاضالاب ساسلا

 نم هئناطالو هدب ند ىأ هسسنو هسحن ةدءاجلا ةيوزعول 1 لاقؤ اتت شاش سر ١

0 

: 

 كش وأ نك د ن نء أ ىسبو ىدح

 ىو ىسح نم توجيذق تاكد وش لك.« . سما له ءازفقءامسشالا ندى تك رت
 ا سدلب | ىع همو سنن ىأ هللا ةسوحر ند سابا( نم اي.ال تننةسايسسلاو

 ]| نارا لاق اه تكساذ تالف ماب أ لاسقي نّوااوراكنالا اًضيأنسالبالاو لد زازع
 !ٍ اكبأوهف :رعأ ما لاه «# اس .ركماه“ر فرعت لذ ح اصاب ش ْ

 َنيَلاهمن شيئ كيرلا, ساملاو سالم ىهف ةعبضا1ةاشنحغ را 1
 ا ىلع هللا ارا مهم 0 ”ىءرافودواسالب مسملا ن

 ىدانوهن ل اهلعرهكنونيدلا امي لغه جو نم رار ر 217 و ملا نانا
ْ 

 هلع تسب سف اا لوو !!نهسعليلا ( سعب هيلع ْ 1

 هسوسهسأب دقو بّرعم ”ىسراف زيضا برا( سبر ةساب ع ترانا 1

 نمف:ص ةيسويبلاو دسالاءانمسأ نم مب اسه- و را :ىأ سفبمو مده 2 ساب )

 4 نبي سبق ة عض: دعض بد أر اج نب مطيع نمي ينأى ااودسنحراوللا ا



 (نسنرب) (نيسبلا ب انإ 1
 لم مم تسمو 1 هج صمم دج ع ةيمحتما ممول امم هم دصتس ل ١ حمص ميس مومسمم دلل بل ةعصص ممل اهيل

 |'4بقنب سوأو هو نملان .ةهليسقوبأ سو أو ىل جرلا ىم- هيو بثذلا سوالاواضو ءىعب
 | تيمكلا ل ءارغصمءاج بثذلل مسا سدوأو امه٠أ هلمقو راصتالا امهتمح رز ناوخأ

 ْ ىلذهلاا لاق نيعللاو
 ْ محغلا سد وأ مويلا لءفام « مآ هالاو كذءى :رعش ثنلاب ا

 ىدعللا لاق ىطعتسملاس < اً.ملاو هضاعّتسا ىأ هس امساو

 اة س 'امسااوههلالاناكو # مهتينف أ نياهأ ثالث

 أامو رادلاران' [ىتمدالا لاهو دق :وما قدام رلاة.ةباضيأس الا و فورءمر هس الاو

 سأي أ هممت, ىف ةغل اسأد سب اهنم تسي تيكسلا نبا( سبأ ) ا مامالعنمفرعب
 1 سد أَلا كإ ذكو ىنمأي أ لثمن الذ 4 ءىسآو د اوامهر ددمو اسأي

 || سؤ هثم لوقت .برخلا ف ةدشلاسأيلاو باذعلا سأيلا (تأب) ((ءاسبلا ضال

 | ىلع رشيق وهفزمهلا باك فدي زوي ءاكسح سأبلا ديدش ناك ذااسأب سو منضاايلجرلا
 || تدنشاا.ئ,واسؤي أس ىلجرلا سيو لاه ديدش ى أ اضيأس.ثب باذعو عاصم ىأل.ءذ

 7 : 1 ّْ ورغو أ دشنأو سنابوهته-:اح

 دمج لوم عشت واتش ١ «١ قذتإل ةئئردملا لهأ نمءاضِسو

 ظ
 ظ
 ٠
 ١

1 

١ 
١ 
١ 

 ش ترو دير ل_جرلا سفب لو حدمةلك منو ٌمذةلك سةبور د_هلا عضوه عضو مساودو

 ||| نملوق:٠ عنفاءوةظوم عالي زأ ام-منال ناف”رصتيال نامضام نالعف اهغو دنع ةأرملا |
 | حدملاىلا القنف سون باص اذ انالف سد نملوةنم سب وةمع5 با صأ اذا نالف منكلوق
 || سؤب ع سؤرالاو ميملا باي نم مث ىاهرك ذئتانغا ا.نيفو فرص لذ فوزالا اهباشفٌمذلاو
 ْ | نمأب ادقو اسود ريوغلا ىسعلثملا ف و ةمهادإ ايضيأ سؤدالا او معن مولو نسون مون مهلوق نم

 000007 : ب قيقا قا ان“
 ظ ظ ١ راوغاوسايابريوغلاىدع هل مهل تتفزركونبءاأ اول ٠7 ١ ١

 ١0 تبان يناس لاق نيزااو هراكلا نس ةةبااو كد شنالو نزال ىآس؛تنالو |

 | لفثا* يدق امك مسا هناللهفأ هل سناو ءالعف ىلع يش ةخالا لاه ثا|ءاسأءلاوأ

 ءاملا تسمح (سا) ىعفنلافالخ ىسؤءلاو دوو ف ءالوق هعم سدلءامسالا ىف
 | س<بئاصسو ىد_هّءالو ىّدعَب سحب ه سفن, ءاملا ريو رعفناف هنرش ىأ سدناف ْ

 ٍ ْ هبسْخي دقو سام نغ: هورشلاقي صقانلا سده.( سن )) روت ىأ سد وءاسألا سدتإاو
 | اهسحت لكلا ف و ططشال وهف سال ادق ناكاذا ع.سال لاقي هصقن ادا |اسم هس هلا

 || ىال_لاىفالا قم لو صقنىأ اسطب ملا سنع لاق, ىو الا لاق قسري غنم ثينت

 1 ' رعاشلا لاه نطقلارسسكللاب سربلا ( سرب الق .امزخ اود نمقلاو |

 | + ٠ 1 لييركلابرشرطسرلاك ٠ انزتئتاماخلعماقلا كن |
 :ثإ لجرلا



 24 (سوأ)+ ظ _ (قالالسن]

 هيوييسلاقواسمأر' اصدغ لكوانسما ىذمو كرابملارصالا ئطمال وات هفاضاو اةركل

 ددنأو محفلاب س هدم رغسلاة رو رض ىفءاعدق

 اسجخىلاعسلا لم ءازءاع «٠ اهمأد مانع تأردقا
 اسر رول هللا لرتال“ ه كة يابا قام كأم

 ْ ةضايلسا ل ”ىأو تمونيأو ف كو ةحراسلاوادغرغصدالاك سم ًارغصنالو لاك

 كب ردلاءاضدأ ”ىسناو سنا د>اولا شبل سذالا( سنأ ال ةعججاريغ عوب .سالاورووشلا

 | لاو نونلا نماضوعءاسإا !نوكستف ”ىسانا هتعج ئاناسما هتلعج تدشن او ىسانا عمملاو |
 نائااضيأةًارمل لاقيو هلقامضلاو ةفرامصل !لثم ةمسانالا كل ذكواريثك ”ىساناو ىلاسعت

 |نيعلاداوسىًاداوسلا فى رب ىذلا لالا نيعلاناسنا و ةلوة:ةمانعلاو ةناسأا لاقيالو |
 1 ,ريسلاو بعتلا نما ومع ترامالبا فصيةم .رلاوذ لاق ”ىساثا ىلعاضيأ عمو

 دي زامتاونال_هفن اس ارب د_ةنو سانا ىلع عمالو . بجاوملاىفاوادوطمىسانأ |[

 نالمقا ىلع تا.سنال ضآموقلاقو لح ور لءةف لابس وف تينا ءابمريش ست ىف

 رثكمالريغ متل اًنالاو در هورغصاذاف مهتنسل أ ىلع ىرح ام ةرثكل اف افتس ا ءاسملا ثفذخ :

 ىتدلادهعماالانابلا ىممامنا لاق هنأ هنءهقتائطز سانيعنيلوةيهلعاوادتساو 1
 ظ 3 رعاشلا لاك, فئفنلصالاوهو ضانلا ىفةغا سانالاو ||
 أ فكىأدسفن قعيال فاولسنا نبا فك لاقيو .ائينم الا سانالا ىلع نعلطدانانملاّ نإ |[

 ىهلشو ئسنأو ىفدخ اذهو هتصاخو هرفصاكأ نالف سن انب ان الذو دابا تح اصمف ارت

 | سأ اذا”ىث-ولا سن اًمسساو ىهعهبت سنأتو نالقب تسنأّسساوربسكتلاهلكى لجو
 تدم ؟-11لوقو ذح أى أس دنأرا دلاامو هب سئؤيام لكو نين وللا سيئالوايسنا

 ١ لافّدمالو ةشح افي تسل 5 م هس ثري دا ةبسأ نيف

 لاةيهنرمصد أ هنت وة فوم لانغل كلذدارأول هنالك نابل ا درءللو كتب د#سنأت ىأ

 كلذكو شاالا فال_ثشسانبالاو همععمتودلا ثامن ةوهتلع ىو ا

 | سنوهو سنوبو سذوب لاق يءاّرفاا لاق انوه سلا مول ىعبمت بر هلا تناكو سنأتلا

 ١ «يش لك نمرعسالا ”ىننالاديزوب أ لافاشبًا زمسلاهبف حو لسعتز مدا تاشا شالت

 نيمدةلاو نيدنرلاونيدعاسا !ىل-هناسن الا نم نيذثا لك لاقو نعالاوه كالا لاقو |
 أ لاق أ ام نموتقلا ”ىنسنأو ”ىتةسووهفهنءربدأ امو "ىتأوهف ناسنالا ىلعامسهتملدقأاخأ

 (شفخالا هثنأو سنالاىف ةغلاضيأ شنالاو نومقملا<ىلاكي رصلابسنالاو !هتمكءلع
 امالطاوءتاةةنطااولاقذ ه حنت ونمتاقنىراناووأ © ةغالاهذهىلع
 اماعطلا سنالاد_سحن ميءز هه مهملات ماعطا | ىلا تلف ا
 هفوة أو اس ارسكلابهبت سنا كلوقر د_دموهو ةشد-ولا فالخ اضيأ سنالاو لاك

 تسأديزوأ“ اطعلاسوالا (سأ ) ١ ضكبترفك لاثمان اء تئاىوتلا

 لاهو ء 00 نءمهمض دوعاذاكلذكو معيطعأاذااسوأ مهسفآ موقلا

 هلامولاننم سروأ اسوأ: » اصقش»كنأشح الق

 اميين ديا د سس معاد امسح مع م



 (ساأ) (نيسلاباب) 0 أعب6 ا

 قجازلا اه :ىنك ىفاؤشلا تزخهدقو امغتااوزمغلا ل كمزدهلا 2 زال
! 

 : 00 ير شمل لكلا قزم و سوو رحأ * هز

 ارا لا 1 و ووااملا هلثم ةزمهلاو

 : امد وزوأ ةعيوز هسا ىلع 0 اعكرنت ٠١ه هزعانز مهن هو

 ةديدشىأ ىلءف لع ىزم» سوقو نانذال باب اهرطخع تلا هتار طخناطشأاَتاَر :مهواأ[

 مالا ضئاراف>رخؤم ىفنوكتةديدحزامهملاو زموملاو مهسلل عفدلا ١
 نماهااسوعشلا نغض تمّوقاك 5 اهو ة دي رطلاو فاعلا ماه

 اددجالو ىانح الب ءاطغأ لاستب هزادناةيسرافلانراصأو برعمزا دنولا 0 رد

 اولانةفانسىا زلا اوريسص ممنأ الاةينبالاو < :ةلا فراحردةءىذااوهوز دنملا هنمو

 لاداهلبق كاز ويش سلاف سهل هنال نس دوم |

 0 ةس شل دنا
 1 ل (سبأ) / فال بعت )إ

 4 عدصتبت هنجاق هنلع دقوأ #4 هاسوأ الرس دولج كنا رغعاشاا

 ا الاف نسبان مرت لاك هدؤسأ جايك طبشنأ وتم اسيبأهيتسيأو لاق |
 1 زحارلا لاق ذأشلا لثم نشملا

 ,سرغ فر عشم نينج لك »+ شين آحاد لك ىف ن 1

 د ريغتلا سما او سانا هلزني لزتم لك ىف ىأ ةفاضالاو نونلاب نا حانمىكوربو |

 ا

/ 
 ١

 ١
0 

 ك0

1 
 ا
 د
 ا
1 

0 

 4 ( سسالاو ساسالااكلذكو» ابلا لضأأ ضالا «(سأ) سبأرام مادالاهيبرطت سأتملا | ْ فاذا ىو .

 ظ لذقو لاذق لدم سسأ ماسالا عجبو ساسعو سع لثم ساس سالا عجبو هثمروصقم ٍْ مكتوب لان:

 كذناكم مسهل ؤقو اسنسأت» انيلاّت سأ دقو بامسسأو بنش ىل: مساس سآ سسال | عج وأ ْ 1 م 0

 ا ا ميال ةىل_ءىأ تاغلثإلم رثدلاس اورهدإ اس وره دإ| سأ ىلع 1 3-0 1

 ا وم سرا قانا اززتجبيتاقازف الراتاو هارآ

 ا رع اسأ اهسؤيةاشلا سأو ةديصقا يش يوناو

 |ساادبل نالذمهلوق+_:ءواسا ا رمكصلا اأن :سل أ دقو ةنامللا رم !الا (ساأ سلأ ا

 اا! لاف نود ى أسوأ امو وة لخرلا س !ًادقو لّوعلا طالتخ ااضنأ ساالاو سااودالو ٠

 سولاملاةمشمىثءجوقأ نسو.ملا يمعلا لم نمش
 اًيشىأ اسؤلا تقذاملاق» :و عجولام ىأش اان اخ هن رضوانونج أ با هينا لاق,

 نان د 000 0 ا با ا با د ىدعأ مم !ساييلاو 1

 هضب مهرثك أف هم برعلا تفاتْح اونينك ا /|ء ءامتلالهرخ آل رم اننمأ (سمأ)

 |ةريصوأ مالااوتتاالا هيلع لخ د اذا هيرغيرماوو ة هلع دوم مهنمو ف رعظريسكلا ىلعأ ِإ

 هركدحج
0 



 04 (ززه) (ءاهلا ل هذ

 ْ | متاوا اهتز 1 ه اهنويعز اك تابريج ىلع ٍْ

 ' هد_ذعاذاف اههن أبهتعسا ىأة محلا هتزكس ديزونأ لاق فرطا ادد ئش زرغلاكز كتلاوأا

 هنرضاكأ ه ركب ىعصالا لاقو زكشلابةمح ىدعولال ةي ور لاق هتاطشن لمقاهباش أ

 | ىأهسأرزو هعفدو هب رضاكأ هزكووهزكن لم« هزه فاسكلا 6 زن ) هعفدو ||

 لاقوريلاهر مص, ت ضيم اذا ةيادلا تزهش لاقي ودكرح أ

 مترفو كزني زا نر * مي كداب جام لازالف 1

 | ةرهثلاو تل ءاملافابب تبرضاذارث.ا!ىفولدلا,تزمنو هزهل لم همأ عرمض ل صفا اهم 7
 0 لاكو صرغلا مهتزهاندقواستغّتغااذااهتزهتناو ةصرفلا 1

 ناردّس ىأاذكداب ةرامإ نا: ازهانت امهو هان اد ىأ غوليلا ىضلازهانو |

 ريسحووزرحوو زجوهوزح وم مالكو هنرصق الكل تزبوأ 0 د( 0 رضا

 انتوا رحو هزت ل_ةمئشاا تزجولو ث #3 ورعاركيدعس ىدعبلاةزسوونأو || 1

 رءاشلا لاف لدلقلائكازولاوركشلابهزخو لاقي اذفان وكي" ءالوءودخو لابطال
 اهئارأ نمزرنوو ىلاعتلان ه ه« هرقثملن.ريراشأاها ُإ

 ل-جراازاوزول اوءاملاريط نمودو زوالا ىفةغلزولا (ذذو هطلاخ ىآسشلاهزخووألا

 أ اضب أزشولاو زيثنلا لش مخيرت نال 2 رحتلاب زم ولا( رمش د( شايطلا ف .ةللا |||

 اذكهوفهللا تزعوأ 6 هولك احدتا دوا ًأرومالازائو أ مهتاص أ لاقيةذ ثلا

 هبلاتزعو لاقي ففعد فوازيعو هلا تزعو كاد كو تءدسة:ىأاذكو ||

 دق رغس ىلع ىز افوأ ىلع: نه لاقي زافوأ عسمباوةللاز ةولاوزذولا زن : )ان
 زحارلا لاف زافوأ ىلغان او انسخ أ :

 ' نا ىلدع ئزئءابعص ه زاهللا تاما لولا ظ ا
 مالا( زكد ) نمط هريغام_هدنمادوعق دع ةاذاهن دعق فز ذو“ هساوزافو ىلعلةئالو :

 0 ا هنقذ ىلع هدي عمدت هيرضاضي اهزكر ولاةيو هعفدو هن رضىأ هزككلشمهز كو

 لةئملاريعبلاء طوزغوتلاو دب لةثب هيرضاذ :اانالذتزهو ||

 لل. لكباعث لاك سرفلا ةرواسأ ن هراوسالا ”ىزوبهلا ( ربه ( امل السمن ل1

 تززه (( ززه )) تام ىأ لجرلازوره( زوره )ب "قريه لاثم”ىزربه برعلا دنعميسو |
 انك ربت اداىإ مهتزتئهافا ريوس ىلإ الاىدا ل ازهلاق» ل اردهذ هةكرح ىأ زتهافازهئشلاأل]

 ْ طاشنلارسكحا اذ زولاو زافبكوكو هضاشقنا ف بكركلا زتهاوهنا دق اهريسف ا

 ْ 2 رلازبزهو م-هتبلجو م-متوصاضيأ بكوم از ازتها ور د- ةلاناماةتوصو حاترالاوأ ا

 ًارهرعندكو-ىأهزحزهو ذزتف نوع اززبت جلا لا رصشلا هزه د_:ءاهودأ
 ٍْ :ىععالا د شنو مضلاب زدزدرمو زاه 'رز-هف.سو ساشاااهيفزتي نكفاازهازهلاوأ]

 ازهز دارهم“ ءاعطنلا . نك 5-0 اًرْوَتمادقاس تئارتسا اذا

 رعاشلا ل وق هنمو برعلا نم ناز»و 0

 هقئارغلا لاوطلا نازهنانتو انكم ة اننا نمنيمدعتنلف
 -- سس سا



 زكن) ظ (ىازلابان) 2مم

 كل اوةكذيبانبا نان هتعي لاقي رضاحلانجانلاو .1يميغتسا ىأ اهزضتو هتجاح لجل
 1 رعاشلالا ليعتالمعتىأدس ادب

 : رحانو لاك هناف م # وم-هلالرشا.اذاو

 لغرب نفد سفلاو عفدااَز هلا( زخ) نجا ارضاحالا اوعمبتال ث دلو

 ةمرادت لا هتكرذأ

 تان ىهواهساج ف نزيه ايي حس ووأ عيساع نمسعلاو ْ

 زاضلاو قدي فأل رلا ةاساوهر سد زن بك ارلا لامي نواهااوهوزادتملاءقدلازدعلاو
 / رعاشلا لاق زاح هيوزحانرمعب لاقي ا ديدشالاعس ل عستفا- متاثر ىف لب :الا ذخر ءاد ْ

 الطلا طاازدتلا ن لئاكو ا .”ىلادارأامإهي وك أ

 زاصضلا مولي باصأ ىأم وقلاز غالاة.لبالا ناسدبنآ ادامهو حرقلاوزاكل ناز مالاو |

 هزم ل-ةمدر ص دز هب ديزو أ زان هي لاقي هنركوعبلا قف بم سي نااضي زحانلاو: '

 خامشلا لوقامأو تئاحنل ازيئاصأاو ةّيحخل او ةعسطلا!ةزيدكأ او عجايب رضاذا ]|
 زمان نهناك اكق قرط ىلع 5 ادعسمةرود نط: ىفامذراعو

 | ميلا لاهو تملا ةمش فرط ىلع طا ماز لا نم ضرعأ عيني ئشةزيعلا ل اسف
 |نزخ (رخ رك وأ ليمنماوذ ضرالا نمنطب ىفةدو دم ةبامااك ضرالا ا

ٌ 

 ظ
 ظ
 ا

 ظ
 ظ

 | نمضرالا ىف يلب امزنل اوزنلا ) ذزن )4 :هسوأ مالكتو دعا بو هنأسوءربغو للا ٍ

 قبول أ هاك دارقلا كاذلا فلا لادرلازئااوزتتاذ تراط ضرالاتزتأدقوءانا ||
 نتوصل ذا كلذكو ادع ىأانيززنب ىلا انو م :ة>ةزو ةقانو ناكم قرقمسي الز ملافو ئ

 زوشنزشالاعجو عفترما ناكملازيشنااوزشنلا 2 رشن )ب قاسكتل اهاكح حارخلا أ |

 عفن ::ملاناكملاوهذ محفلابزاشنلاام ًاولابحو لامحأو لء- ل ءزاشنوزاشن مدنا اعجوأأ

 (| نالذ صم لو نسأ اذا ل جر 0لاسقي تدكسلا نبا زاشنلاكلذ ىلع دعتالاةءدحاوودو |||
 || ىلا.عث هلوقه مو ناكملاف عفترا اش شن ورم لح راارمشنو لاحرلا نمزمشن هللاو ظ

 ىقءاهضعي بيك رتواهعضاو ىلا اهءفرتءملا ماظعز اشنإ داوزمشناف اوزمشنا لبقاذاوأ|
 | ازو ثازشنتوزمشنت را تزمشنو اهزيشنت فكم هللا ىطر تبان نب ديزأر ق هنمو ضءدأ||

 ىلا ءتهلوق «تمو اهام-واممرضاذا اهلعاهلمب زمثنو هتضغبأو اولعن ىلع تدعتسااذا
 لاق بثوىأ انازفنز هم ىظاازغت مالا( زفت ازو ف اهلعب نمتفاحّةأ سهاتاو |

 ىلعم-مسلاتزفنأو +_دقرتىأاهداوزشن7ةأرملاو " زوفنلاةناد_لاًةسارا حارا |]

 تثوىأ انازةنوازقت ةئرةل هو دع ىف ىظلازقن (زقن ١) ةن )إب ازيقنت ترف كلذكوهتردأ اذا ىرفظ ||

 كي رمضلاب زقنلاوءازنلا لمت كا ادزاقنلاو بئوآلازمقنتلاو

 ىمدالادشنأو يالا

 0 - زرمقلا نمازقءوسبانو ه٠ زقنلا نمازةناركب تذخأ ظ
 ةسخاهبفواهو ام ىف ازكنزكنت خفلابرثملا تركت (ركن ) لثمن وتاارسكيرةنلاو 0

 | ةمرلاوذ لاقءاملاهل.15ىأزكانرثي ىهفاهباضصأ اهركت أو ازكنزكشترسكلاب تركت ىرخأ ||

 ىلع



 ركل او ءا' راام مة ىكرحجاذا 003 مير عُشت تت رعشل ا س بو ةادعلا نس 3 ١

 . .نًانلل ال قال الإ فلاالا نآل فورصم ودم ىزعف هن وبيسلاف نيعبرالا ىلا نيثالُثلانيبام | 1 ١

 ا

 ا

1 

 ١ وشيال برعلارهتسس ( ىرؤذلا نأ دسعونأ حو اهركذ مهذعب وةوم ىزعملاءاّرفلا 1 ٠

 تراك اذا موقاارعمأ لابقو“ ةركسشلا ىف امنونون اياك فاما ولاك نو مهضعت و 7 ظ

0 

1 0 
0 

 زعملاةلءاز ءمضرال او ىدخارثكلا بلصلا ناك از مالاو ضرالا نمةبال_ىلازعملو |
 منلاقفر هذاا نم ىرف دو منلاسةفزعملان ءاكز زعم العلا نيورتع ىلال تلق مدل لاق | ١

 رعاتلا لاي نو نا تا ركز كل م 70 ا ٍْإ

 | طارد ةيالكلا نوب وهام ىرجم ىرجت ةشاملا فلالا نال لاعف ىلعم هردي و طموهو ||| ظ

 16ه كيلر انفسي ىسعقنلا دعو أ لاق ىزسملا باص زاعملاولاذ عم ىأاذ ىلعهلوق ||

 6 نا (نونالمن)

 19 بسباق تنال نالءجولابر ياو هلا من مشوه اب ومد "سيدا 1

 ' 1 وق بدعي لطخال الاه ءالبلاوءاّرَقلا ىف لداك زمهلا |||

 زها ذه ىلعهل لاس ىلُضملا رمكلانز زملاو خلاب« نم ناكل هلابعن ناكر ولورا ساودو

 |دوع«سم نبا لاف ردات تارك واذ اه صرخه دخأ لاي كي رمل اةلمزملاو ل ضف ىأ

 زيغلانمزعملا (( زعم ا: هوهكشتساو هو نه زغو هورترتهبىأ ناركسف هنع هللا ىذر

 (لشمزءامزعملادساوو ىزع لاو زوعمال 'وزيءملاوزعملا كاذكو سنب مساوغو نأضا!فالخ
 ءامطلا ن نءبرمباازوعمالا لاةنو زيعا * علب اوزمتل أ ىل هوو“ :زعام ىالاو بدو باص

 مغصمل اءابدءناماو رسكو ن وذ نغ لوق ىف ىأ طرأو ىزعمريغضت ف طد رأوزيعمم مسولاوةكلد م

 ْ لاقو ىرخأو ىلب>ريغضت ىف اهوملشي لاما لالا اول ملثين نا تناكرلو ,عرداولاكا

 خامشلا لاه زعملادل-زعاماومهازعم ل

 وعام تقلا نه ظؤرةملاد ىلع 5 .اههرد نؤءدسو لاخن منادربو

 نامزلاةَدْس ىف ْمغلا ىلعاهلضي و نبللا

 قوعلاابزاءملا ىذرذا # قوتحلاب رم لالبكن كب *

 تدك املاَةدِزإَمْفا زيلتانأ هتزلمو هنم تلفأ اذا سعالا ن مزلمن ال ابستب تمكسلا نبا ,( زلم

 ةرومةد_-!ولافورعمزوملا (ذوم) سامنأو صانأو صلخت أل ثم نالف نزاع

 زاقساوزيقوز|ةماوزامناف ازيمق هنزيم كل ذكو هتزرفو هتازعا ازيمةزيمأ ثلا تينه 2 زم
 ظمغلا نمزيست#ي داجحححب  نالؤو 0 را نسا

0 

 'آ زرخدقو ى رشأ سوات أك 1 ةمدعو اسال اعس رتنكو :

 اهاضقاز زم مضلاب هزت هنجاحز خو ثقولا كاذ ىفتام هنالى غلا تقو ئسفو ىضقنا يأ

 ليقةزح اذا لثملاقوتيلتاةاو ةزر [ملا ترا ىفةزحانملاودعوامّر-زخغ أو دءولار كش لاق ٠

 |رمتساو اه اضق نم فرش ىلع ىأ اههضو نونا خفي باز لعب مهلوقو ةزجانملا
 93 هم

 لا 7 عاصم ا٠



 1 ؛ رغللا مسالاو يض بع اذا ه 7 زغا) + 6 5 ِْ رغالاقد نغنلا سسالاو هدا !ذاهمالك ىف ءغلأ عا ٠6 هنعللا امسمفةقانلا 0

ْ 

 -ههاشتداطا |

 06 (ىازلابابآ نو

 | بولقمز رجلا (( نط )ار اركرهمزكو لثمازغلئشلا تزل 6 زيللا لاق: فافخأباطمخ

 ْ لبةمنبال دثنأو لاديالاو باقلا بك ىف تكسلا نياهلاه جزا
 ْ رعللاةلاضلاءاميساغس ىلع « ةمحاضدرولا شوق در اان نولءد |

 الا اوصو اعتاذا لوقلا فموقاا زحالتو قياضملازحالملاو قلنا ضال ملا زمللا ( زغب

 ظ 7 ازازكو هقصا و مَدش ىأ ارو ازا هزلي هز 069
 نالفلابشيو ر أولا ىلعازام ضفخامنا زامل دو ذوماالو هن ور لاه بلاط
 1 رب اللا نع نان قذ سم ىذ وس زحارلا لاق نح : - انك ازئازالاو بابلار ازا ةنمو مصخز ازا

 7 ايةطومأرا اهلا « ورمل ل مثقال هتززالو هللاءزر دقو رسالا ديدشلا قالا عّمجمازلملاو

 ش 2 ؛ءاقفانااو٠اعصاةاانمب عورللرمت زغالا لصأو باطرأو بظر لتمزاغلالا عاب اوزغاو

 ا ًراغلالاكلع  هناكسحم ضف ام ضرتعباضو رعهلاعثو هع نع ل دعي للفسأ ىلا وةمسم ا

 ْ 0000 1 ءاملاوز زغللا لهم نمغلا ديد شنب ىزيغلل او

 ٍ لع يارس رخل ةدسسوأ (عرك) تننئراو عرزلل ىراشخ ةلزنجى 58ه

 د | ىصفأ نبا امهزيكل ىدقز نش لم < لثملا ف مهلوقو د سلا مساق ْز زو أ لاف ورددصا١

 1 انقراشالابهأو بدعل ازهللا زا "هلد ددسن ”ىبعدنب ىصخأ نب سيقلادبعنبا |

 ْ ا لحرو 0000 زد نم مهنمو ىلا عت ةلوق امس رقواز زافزط و هزل هز ادقوادوو |

 : 3 موقلاَتر 4406 ول) هعقدو هب رضاذازا هزاي هزم اضيأ لاقي و بايعىأ ةزاوزامل |
 ٍ ًازهللاو بش تل يشار وهل وُ بلا مالا ىلا ةزالو مين تلح دومهطلاع

 1 |مزاهللا وما وه ديزوبأ لاقوة ديبعف أ نعز الئمردصل اىفدءلاعم«ٍبرضلا

 1 زارلا لاق ميلا رسكيز ها لجرلاو ةبقرلاو |
 00 نافذ نرشلا ثوشراذا 44 نازهلموبلا“ز اىلع « نانطاش كل موبلك أ ا

 1 ]| عاضرلا دنع هرب هب رضا همأ عرض لمضفلاز ناو هرد_صقشتعطخ راادزهاو |

 ل ضرأو زوالا ةددخاو ةزوالا ( زول ١) .هركتو ةمرهللا لع نوكتىتاازهاللا ةرئادو |
 1 زوللاراكث اهفةزالم

 : ْ اًقءفرانصزق هعباصأ فارطأب هصرقىأ از سه زرت هز ع (ذم) (مرض)ا ظ

 01 [ اذه نمىلز عا لاسق» داس ع ىلأ ع نءصرقدئنحو عفزرملاعجوأاذاو رامتاظالاب سد أ

 : هزه لغ 26 اقم تلنكأا نالف ضرع تزرتءاو ةعاطقهنمىل عطقا ىأةز منيت |

 ىعبنان زملاالوةزاامّردعالث ب د11قو ةدحاولا وما ةزملاو هم ىأةزامزل نعأ

 [أ وال انيب نغنامرو زم بارتشورزقلا ل_ةمالملقال_دلق ب ارسشلا صصةتزقلاو عاضرلا ىف ظ
 | | مطلاةذيدلال ارننتا جلا هزلاو ار وجع مطابق ىتل اردنا مضلابةزااو ضمابلساو
 0 ناسللااهعذلا كاذب تمم !

 لضخ اهقووار ةزمةوهقو « انكتمزاح *رلا بصق موهنع راب

 ٌ 0 عا سيمو ظ

 ءالعو
 غ1 انهار



 مه (نوك) (فاكبا لن

 ةلنوكرو نطقي ىدخح ني دلل لمعنى ش :ديدشتلاو ملا زافتلاو نازفتزةزفقأ خجلا وأ
 /: ةأرملا تْوهد:لامَءوْنا زاغقام هوان هيدي ىف.ةأرملاه ملت ذربلا نمنيدعاسلا ىلءرزترا رذا|

 فوفاي | از كبصو نيلج لا نود هبقف ع ىلا هيدي جت ضان ىدلا ل. .دئانمزفقالاو ءانملاد 1 ٍ

 دوغ معلا, ال (زاقز ْ دشنأو هفرب ال ىذلا لاذ رلازمتاا مالا لاك (نغزل ١ سس زافقلاسلأ هن اكرفتللا|

 0 نا ا زمقلانمازقءوسبانو ه٠ زفئلا مازةناركبتدخأ |
 أ نعربخملا بيثكلا عفلان زوقلا «(ذيت) رقلا نم هلك ىو ةزهللا لثم ملا ةزمشلاو ْ

 ةمرلاىذإدثذأو نازيقوزاوقأ عهماوةدسع « ىلأ ١

 سراوفلا نمنع نعوالامم *# فرشمزاوفأ نضرب نعظلا ٠ : ا

 ةازبلا فصي ةمرلاو ذلاق زقلا ا وطلا خي ىز عم باث ريسدسحلاب زهقلا ) زها ا

 ْ ضاسلايروقملاو [

 | ! عئاقملا ضس ىهوقلاو زيها نم #* اهسورت اك عقصوأقرزلا نم )0

 ظ ةرح ور لثم ةزركلا عهلباوج ردت ازركلا تبكسلا نبا( زرك 0(فاكرسنإلا
 ام ل ةدرإلا وا مجأالانوكي الو ىارلا حج رخ لمح ئذلاُسكلازار ككاو 1

 ظ سأقوم جنم حراو 0 مْعفاهدسو ىلا ثيلإب :دشنأو |

 ا

 1 هكر

 زركلانيطب ىشعزَر تو ةيؤر لاق قذامحلا لاسقيو يقاازّركلاو | ّْ

 هءورادشنأو هشدار اطتسل 3 ثي ىزايلاركلاورعوبأ :

 .٠ داتوالازب طورملازر -كلاك » دامهالاءاضاز نت راسا ْ ٠

 طقالا:ر ركلاو ةناثلاهتنسف ىزابلاذركلا موب لامو بزعم ىنراقوهد وأ لاو ا

 أ يوياءوهسنع تررخاذا تالف ىلا تراك لاقبو هنفأيتخاو هلارداباذا ناكتملا ىلازراكو ا

 ئأ نيدبل ازكل جرو مذلانزكعوقد ل دايو سيلاو ضابقنالا ةزازكلا ( زكا
 ىأةزكةركبو فاطعتالا ٠ نعي هوم اك اذاةزكسوقو ندا ده لثم لست

 | نمذخ أي ءاد مضاايزازكلاو هتقيض ىأز زوزكموهث 'وشلا تزتكدقو ر رصا|ةديِدسةَمِمص

 ظ أ ماللاوضيقتاذاازارثكان ”ةلك او دربللا نم ضيقت داو زكمووفلبرلازك دقودرلاَهَذ ٍ

 0 هفاذسأ ياناركلا(زت )ىيهأب تيبرمك ضاهر (زمك نانتدعاز ةزمسةلاد ]|
 مهجاْىك كاازنتك اوزتكو هذ هناكز ىّدْوْنال لاملك ثيدملا ىفوهزنك هنزتكدقو نوفدسملا | 1 ْ

 مهضعد لاهو فلارالا عمس ل تركها !نبا لاه راكلا ن مزاذهورقلاتْزنكدقو" المإو 1 59

 6 ص ١ للا ةرغتكم ىأرمسكلادزاكك ةقانو عارمصلاو م ارصلاودادخاوداداسا لثمر و

 ٠١ خانك اوذذ وعودأ اوعأو نا دمعود وعل_ةمدرإ روكو ورا وكسسسأو نازنك ه تعجز وكلا | 5

 0 رعاشلا لوقو زوكلان م

 رباع اا يزركوتب تلا - ارجاهوازوك نازيلا ىلعانعضو 1

 ٍ ةبض بن ملجر ماوه

 0 ةيقرلالا اف عج ةقانلا برشا )22 ( مالا رض
 0 ا سم -مأ

 كابس 5من
 ع صتتخا

 ا

 0 لس يح حسو سوست دوس ل دوور جس دمج صدام د مسسم احح سمس ١ تييصصام نع هج / تمس ينصت اقع ةمعص ل ٠ سس تاتفم 3-7



 ١ 0 رس لوكتلاوئلورعلا لثم قونلا نمزونغلاو , تطبغلثم نيكحلا تزمتو
 ظ || ( رف ) تيكسلانبا» -ىويفتم ممتع أر ذم نالذ (( زق ) (اننشس)
 الأ نرنو يد نمتزراجمكص  هةقانفدندب ورلاف ضرالا نمنأمطاامزرفلا

 | هم ةعطقلاو هن رهو هريغ نع هتلر عاذا اذرف هزرف أئوشلا تزرف تاوقر د بماشب ا زرفلاو
 |ديصلا»ز :رفأو هعطافو هلصاف ىأ دكت رش نالفز راو فاالايهتزرفأ كلذكو رمسكلابةزرذ

 ) ذورفم بوث هنمو برعخ اهئاحل ا رذإلامأو برق نممامرف هنكمأ أ
 ارغب جراب ازن نأ

 4 ةززفأو نمل نمط .ريغىأ رفمسم دعقو هفخس ا ىأ ف ولاه رفد_اولاسو ىدنىأ اي زف

 بيب ؤذونأ لاق هداوذتريطو هتعزأو هتءزفا

 , عقم بالكلا هرْفأ بدش 5 هنأن د> ىلع قسالر هدإاو

 ريهز لاه ازفأ عملا ةرقبلادلواضي أر فلاو ف فش ىأزف لدرو

 ا )ا 0 كد اهب رظأ لو نو.علا فاخ 5 'هلطمغزف“ ىسثاغتساا

 ٌ وح 7 ْ 7 | ضرالار أ و نم باذء.امريكحلا هفارامىا اديد_ثتو امزلفلا زا

 ا | وهي افا هنم لوة:لالهلااضيزوفلاو ريحلاب رفظا اوةاهضملاازوقلا 6 0

 اا )رعاشلالوقهنمو تامىأزونو
 .:لورحزونو بهكى وناماذا * اهكوح نماسمنأ شف اوقلانك

 00 لورع هدعد نم زوفو * ىوثابعكنااهرضامو تمهكلاا لاو

 : ا ةادعىأ باذغلا نمةزافعم.نب الذ ىلا عت هلوقو هب بهذ ىأ هب زافف اذكبمقل'هزافأو

 | ىأز زوف ةنم ةكلهمامنال كالذي تمم ىلار ءالاننا لاه زوافماةد-اواضيأةزافااو هْنم

 ّ ظ بكراذا هلبانل_جرلازوذلاسيوزؤفلاو ةمال_اانالؤاف:كل ذب تدعم ىمعدالا لاهو كلد

 0 التم ةزافلاو بلكل نآ امامهو *ىوسيلارقارق نمزوف نحارلا ل وق هشمو ةزافملاابب

 ىرأامذ“ كرعءدوهعن د

 لاك "000 لتس لوت قاقااو بثولازع لا (ز) (تات"'لسض)

 1 .ةفرورعمرخاقيبارتلا نت 2 ةبيمولذلا ناسةندسم ةنعطلا ف ميريكوأ

 8 راو هاززن ىأ ازيحشت هربغ ءزخو «ءافترا نمفرع4ىذلا فرورعملاو

 ءابملاو سطننلارزشتلا (ذزت نار همام هرزب رج لثم بخ ىأزبرق ل جر ( زب زبر :(
 0 نزلا امأو تاسغلثالثزقو زقوزق لس جرو هفهريغو بضلا لك !نمززةتدقو سندا نم
 نبالافةز اقل قتالوةنوفاقا نإ ذو حق ىهوذب شم ةزوزانلاو بزعم ب ربإلا

 ِ_ د_كنأوةداوكتز راقب تيكبلا

 : قي راالاه ءاوذأزيق اولا عرق ه بشن نم تعجب امو ىدالت ىنفأ

 ١ لاقي ءارغلا لاق (زعق ) اديدشاب رمش هب رشاضب أوه المىأ از ءقءانالاز :عق (زمت)

 أ نازضتوازفةزفتيزفق .(زغق و ازفوت سلب ئًزغنعق دقو ىزغعقلا نال ف سلج
 : 2 دك اكمةتامثوهو لاك زيفقلاو زمقلان مى عل ب لاا لاقيو بنو

 أ
3 1 3 

1 

1 

 تيا يش سست مدس

 عمل و



 + ماا ا تاق
 ممسحة سس محلل عع سم مص بص لم ٠ معسل جل

 الج جد زنعتدكر * اههلءاوغ وارسو نش
 | لوقلااهوفطاأو حجدوه ىفا هواك ةل ستذسخ أ اهنأا وعز مسظ نموا حالا ١

 | ىلع "من بصنامعاو ءايسسلل مركححأ ثرص ني- ىأ "ىو رشاذهتلاستف لعسفلاو

 ظ : رعاش !!لوق ىفزنعلاو اهيضون رمش ىف تبكر نعم |
 موده د واط ىإ هر |.ص «. تادئقلمن هزئعلااماذا ْ

 أ خراج نكح زم فو علان مرمصت أ واصعلا نم لوطأ كي رتل ةزنسعل او الا ياّقعلا يه

 ارامعاو ةيراج مع ها ةزع :ءو رازن نب ةعيير ني دأب ةزنعوهو َه ةعس رند "ىو: أاضيأ ةزفعوأ|

 رعاشلا لا ةيحان لزنو ىتتتىأ لخترلا |

 ىراقالو مءال مراكملا نع « زئتعم تاس أ ىف هليا كنا ا

 وهن لطخالا لاه ىاراهلا ببضقو شوش زرملاز ةنعلا 0 زقنع ) 3 اولا أ
 زةتعلاب كير كلابحو م دلجلابأ تاس ل_باالأ ْ

 زحتنالف تامملا ليبي 5 سر دنإلاب لم اّمم ىورو 3 ٠

 رهغمنمصنئانملا ف لهف« اهتننفأف طاطقلا تكأ ا
 ْ 0 هنمرغك 1تنألب « راجلانيدك ايهم وو ”* " 6
 اذاع ءيذلاءروعأو 0 اا مح ( ذو 0

 (روءودجو ملادااززعيثدلازوعو ريقفا ارو عمل اورو

 ِْ هير اعل ضار

 "هل بلَملا ٍقوثلا نمزراغلاو اًررْغءْزرغأ ةربالاكيذلا تزرغ ( ذرغ ) ( نيا لسن ))

 اهنيل لقاذا زرغتة قابلا تزرغلاقي هتعفرف اهبل تيذ بج دق يتلا ا

 ف بوهنديدسوأ ب تح نم ناك ذاق لاق ثوغااينأن ءدلط نءلحرلا باكرزرغلاو |

 رمسجلاان دى أري سلا زرتغاو يك لبا هتعضواذا نرغزرئاترهلاق قم 1

 دعي رغت ضرالا ىفاهئذي دار لا تْرَرْعو دج رقلاو ةعيبطا اري رغلاو زرغلا نمدلصأو |

 لا فراش ضر أ ةزغ (ذنغ) هرعسغو لذا لمسفن لوو -ام يب «نراغتاو تزد

 ئثلاتزع (زغ )ب لرلان نم سبر رةلاو مالا اوةالصلا هيسماع"ى ولاد مئاعربقاهيأ

 ظ امقْيوأ!ميوهك تريسك «  موقةانقتزغاذاتنكو (معالاداب) لافو ىدس ظ

 21 يوان مب يس ما صاقاط لل ىبعبهنزمتو ١

 دشدنأو ىمدالا

 زمغلا نمنمراذهو اذه * "مثلا نمازكوس بانو ه # رقت مازقنار 01 :

 ومهمأ ار ومع او نعطد ىأأ 6 ةربعن الفىف سدام_ياوقو ف.عذ ىأ اي درع لجرو
 صام

 ١ نالفىفثْرتأو ارمسفم كاذب د سوو ”ىلعنعط ىأ ن الف هزعاف امئيش تاعنو بي اسعملا|

 رعاشلا لاه هنأش نم ترغصو تبعا |

 اًندوقالا هضنزغعأاذا ه اهنمقال.» .ءانسنلا عطد نمو 1 /

 أدر 2 4 اناءاكح لاق قب رطلا تبكسحرو هيلع تأ ارت افرتف ىأر ا ىف ازمأتبكملابا
 ص معصم سام يسم هج

 ل جاع الل



 00 (ىازلا تأن) 0 ل
 مس سل حس ع سسمسامس

 ]| مايو كل شنان هارب زها عسجرو ىلع منع ىأكباضأ اجت زعأدقو هن هتيم أ اع "ىلع

 لاهو ءازعأوةزعأ موقو
 فت الازازعةب ةيئانلكى « لقاعمو ةَبلاهوجولا ضس !
 1 اذان هماذم 90 زطنةسفانل !تزع هزم وةنليلحالاةقيضاا ولان مزوزعلاو
 مالاو بابل ن مأرب زم نء لما ىفو هياغازرعمز هياشيأ هزعوهلثمتززغتو تزعأو

 رحارلا لاه ةديظلا تنب جحفلاب 5 ةزعلا و ةماغا !اوةَوَعلا نهود ةزهلا

 حالذالا يف كاملا ىَرهم ٠ 0 ءىلعن اه

 : ا ٌرازعلاواهلجرمسعاذاةرقبلا تزعأو هبل اى أه زاعو باطلا ىف ءزعو ةزعةأرملاثيعساهب و

 1 أرطالاو ةديدسش ىأ ةزو زغم ضرأ وانرسوامفانعقو ىأانززعأدقو ةياصلا شترالا فلا

 1| 2122. رءاثلالاه ةديدشلا ةنسلاءازعلاو اهديلي ىأضرالاززهب
 ا مكتعف قع ريغ مك ا كيززعممكنالاقيو افرطناءازعلا ف موكلا طيمدو |

 1 أخ ىانالغرمت# او قيل نجا ”رعتاسماو لهش لف كسا ةهريغو ل ءرلازعتساو
 000 و رويس دع اذا للعلا زهتساورعونأ لاقو هريغوأ شح ع نمئش لك

 ش : | نوكي ذقوزعالا ثدنأت ىزعلاو هديدش ىأ ضرملارازعمنالذو مواكب زءتساثد دل ىفو

 رءاشلا لاه ةناكى بو سدوم ناكص مسا اضيأ وهو ةريزعلا ىغع ىزعلاو زب زعلا معز :ءالا

 : : رج ا و اهلا تار "امءامدوامأ ٍ

 5 (تةيفةلذءاهلاوم اهأ واش .املعاوما وناكوامنو دبه: نافطغل تن :ك ةرغ“ى زعلا لاقت. و

 || لوقيوعو ة ةرعسلا قرحأو تدبلا مد هذ دلولا نب دلاخلسسو هيل هنا ىل_صدننا لوراسهيلا
 : | ٌْ كناهأدقهشاتءأرىلا ه كياصسالك نار ةكزعءان ١

 0| | نيكرولاافر ,طامهو ناو ازيزك دم نمو نابزيزع ىنرصق نفرصقيو د: سرفلا ن مىزيزعلاو

 : قلوس لهو نار لفك ىلا 3 .هموركتطنو هازرب زءتّرمأ ا

 ]| ( ركع ) انازتشءزبشعي لج رازسشعهنم لوقت ل جرلا عوطقملا ةيشم نازسشعل ا((زمش
 1 دقو ناسسنالا بيد علهو ةفشو قاقزلعلا ((ناع ]زيك اكملا عيلباو 6

 ا
1 

  رعاشلالاه ماسر الا ةلقاعجو ىأازلع نالذتابو ازا ءزاعب د ريسكلانزلع

 | 000 ردسلانمدزييامم ه ةجرمشسوزلعةاذاو :
 |[ مر سمسكلايزولعلا .(زولع ).. ناببلا عابو أ نموغو صولعلاىةغازواغلاو |
 ظ ا أزغ ض لا (زنع) مضشماذا ارواعم مو ةءاجلا كس يفريعبلاريوو مدلا نم هنو دخت

 : | .رعاشلالوقامأو .لاءوالاو*امظا ا ع نمزغعلا كا ذكوزهملا نمىتالا ىهو ةزعابملا

 || لاعراو سراوفااهتءاحت « ال زغءلار دصبهل تفلد ْ

 1 1 | ةراخ ن نءىبملعىأةك الاوهف زنءقوفسرخأمراو ةيثدلوقاماو سرف ماوه
 1 ّْ رعاشلال اوقامأو نم رخآ وون مص ابشن لكو ةنك قون ود

 1 ا قداسصلاعقتاو وم راهنلافهنزنعلا تلناقو

 00 ل ل ل 0 -الالوقامأو نزاوه نمدلسق مساره
' 500 

 ١ه"



 4:١ (نزع) ْ ْ (نيدلالف)
 هام 0 وس حسم لس سس سل ل ص دج ص صح تاسعا

 لوالازارطلان مفؤنالا يش  ه مهباسحأة مم كموجولا ضن ْ

 ايرهمو أ اداوم هنظأوزانطو هفزاطي زاطو دي واعمل زالا (زاط مسا 7

 عجل اداع.جةأرملاولجرالوهوركذيو ثايب ئذلارخؤمزمقلا (زنع (١) سلا "راسن
 دوار :ريدكلازع !اذكن ع تزعل ودنفعضا ازمتلاو ةصاخ ةًأر ملا ةزيحت وز احمالا |
 أ اووقتالئ أ ةزهعشرا دباونلتال شي د- هلا فو سايقلا ىلءاضيأ متقلاءازتمو از هعمو ةزهتمو | ََ

 | اذوعتراص أ ازوع مضلابزمعت ةأرملاترعو شيعتلاو باستك الا نعابيف نوزحتتة دل |
 ل اوي ىف ىلارعالا نب اتععت باعث لاق اهتزيغ تمظءمضلاازعو ازعزهت رسكلا,تزمعو ظ

 | ةقتم "لمرءازشلاوزشلا ةمظع:ازغةأسعاوم رع ملاذا الارسكلا,ل جرا زعل اقبال ظ ْ

 ةراغالاو هن اف أ ئثلا هز عأو ازباعهندجو لِ رلاتْزغأو نت ذلا ةريصةالء ازرع باقءو ْ

 اهشناذاكيذكو طسفتلازيععتل اوتاز و تراصازيمعنةأرملا تزمعو اهتزح زرعت أرملاهيمظءتام ||
 |ةذدا و ةزدهملاوهملا لام اذا ةقثىلا ”رخاعمل هلاو هما !لصوي لق بهذا ذا نالقزج اعوزهعلا ىلا |

 | هلوقتةماغلاوةززر عل -ةمالو تنكسلا نيالاق ةريكل أ رمازومتلاو* امن الاتازدعم

 ازوهلاو اهقتعلازو عرشللا ىعست رقوز علا اهل ذتال خان اثيدحلا و عوز "اع عماو |

 اراد تدب لاق ءاتع دا ام“ رزوهعلاو فمسلا ل صن | ظ ]

 مارق ةارسىف عةررئاود ٠ امن 1 !ءاعرحرهظ ىلع 06-6

 | لاه نعنغا ان فكم ورا ع قط موربو اه مخ اوربنصو نص مايأ ةهخترعلا ذنءزوملا مايأو

ْ 
ْ 
 رجأ نءالددنأو مانأ ةعيس ىف ثرغلاردأ لاهو ةفرصا !ءون ىف ىف مةساكنبا | ظ

 رهشأاغ نم اناث مانأ » ري-عءةعم مس ءامدلا عك : 5

 ريولا عمربم بو نص 5 تدضؤاهتاأ تيما !ذاف أ : ظ

 رسب ا ْنَ مطعو لاعمو » رمتؤم هييشأو م "انو ا

 رهلا ردتدقاوكتتأو ه العاماوم ءاتسشلا بهذ ظ

١ 
 وس 1 يس ساير ايبا تيكرريدعبلاتزفعتو اهات ءألضتلازاعأو

 عسب اوت :واورك ذمل' همض.ئوتسمهرخ .[ناك اذا هب ودأداو ةرعنالف لاقي لحرلاداو |[

 أ ةديد_ثني وق ىأةزاعو ةزاعةقان (( ذاع ) .اعيجبءارلاو ىازلاءاسنلا يال ىذلازيلاوأ]
 حامو ةزلغءاقشىله 2 رشيلاك انشيأةزانعسرفوسقل ريسكلاو يقل خفلاو |
 ةمئاحملاوةدئاعل اةزراعملا دسءوبأ ذر : :( ةيدابلابةلمر مساةزاس يورك ذلالاةءالو |

 دع وار ةودل هيا( هكر اا طرعىف ةغلْزطرع (زطرع) | ظ
 0| ةرازعو ةَرعواْرع ءّومتن القز رعو رز ءوهد دول ذ داكباللقاذاةزازعو ةزموازعزعبْئدلازعو | ا

 ىلاعتةوقو هملعتهزك ا ضي هيلع تززعو هللا هز ءاوةلذدهبئوق أ اننزعراص ىأاضيا |

 نس و رع وب اهمق دشن ىدمالا لاك اندد_ثواَت :وقىأدتشيو فذ كاان 2 ا ا

 سال اهعس دثتاذاو #8 اههززهث تا-راذادحأ ساتملاءالعلا |

 أ نولطيزتعيز عوار زهرا لالا زفف وغرتال ىأ س هنئاالهلوق ترعض اذا دربج اىورو ا

 ش نزءاونمفالوخ ا زعاذا لسئلا فون تشاو قد ىأكاذ "ىلعزعو اذكل ءفتنأ ىلعزعو
 دم ع يهم امم دمع: "دن مممسسرلا مصطنع نع

0 



 ثازتسوالاكت دب :ولىذلا مدلل نعال ديةيدلا ىئرقل اذن لون

 (نرط) (ىازلابا) 1
 ك0 حا مدس ير ل ل ل سل ل ل ل يل ا ال ا ا مس ا م مح وسال سس ل مسلح و ت4 -- 207

 ١ ةعيتوطت الجر فصيخامثلا لاق قاهلائ ا ازراثملاو ةسواشملاو راسا ةزراشملاو ||
 |[ ١ فراثمماخعلا طاسوالودع . « !اهبا رغد تاذاهلع ىغأف . ١ سشافب
 أاركشنأ :أرمازكش (ركشن ) ادج سا. ىأزيش ئثو ديدشلا سدملاةزازمشلا (ذزش)

 || روءذملاوهو ئشلانم .رعددب زوي أ لافو نضرقنا ازازئشا لح راذأمثا (زمش اهعماج

 ١ زير هس وزررهكوزي رمش رع ىاسللا 0( تززأعتان مةزيزأهشلادسعو ألاقو
 0 ناورثلان هءبرضل عمم نيس او نيثلاب

 ْ د.سللاه ةعاصق هند دوسأ بشخ ىريشلاو

 - ماس نهقوف ىزش ناذجمأ ء اهتعزو ةماةمةادغامصو

 ظ ئشهنم رخال ىذلا لضللزاف لا ثمزرمض لج ر لات: (ةرش) ((واسسسملا ىب ف )

 أنام :ربو نيالا "هل_ملقلا ىهو مزرمض باق زرمض ةقان ت كسلا نبا ةمئل ةريصق ةزرض أ ماو

 [لجر 'ةياوقى ا زرعض ةقانءرمغ لاكو ةدئاز مبملاو لضلا رض لجر م-هاوف

 1 ع ملك :اذاف لقسالاب ىلعالا كن !قوداوهوزْزضلا ناب ٌرْضأ

 جاهلا نيةي ور لاق لفسلا

 ىزعو هارون احح ىص ها زرشالا عرقي دقت قعد

 اا نكتر رغضةأرملازغض (زغض)) رض لثم هيلع مز ىأ ءاجللا ساف ىلع سرفل ازضأو
 ظ ظ نمط ف عد هرسعيلاوزفق ىل_رلاو اهثدو ةأرملاو هءفرازفض؛ئثلازفض ) زفض)

 0 رجل مأ اذار |كاذكو ماكي . لو تكسازوذؤ هضيزمط (زمض]) همتلن سشح

 ظ ىفأ ف صير ارا لاه زومفو نهاضتك اس لكورتجي لو همذ ىف

 روض

 ىدسالامزاخ ىنأن ب رش: اكو امزرضازومخنئنرقتاذوأ
 ظ
 ١

 1 ظ !راؤلا زةتاكانفاع ٠ ياساتر ب ,زمض دق

 ١ |اهكالاذا ازوضاهزوضيةرقلازاض(نوض ) همزلو هلع دو ىأ ىلام ىلءنالذز ءدو

 ا لا تدق الرف اروط ازوذناءلصا ازوذبتاد حارا لاه هخىف

 ا ْ ' رعاشلالاكو ىازلا عمداصلاءابً فكمت هبلاو
 هساس ناوحرالان واكذر ون ف عفان رمل اورقلار روض لظف

 ش أ ى؟ مكلف زاض نين

 تبان نب ناس لاف ةعهلابا رافااو

 ْ نانا قز. ولا همقنر هج ىأ فخالا عايض ضيدقساضرلا راب

 مءار هت اوزوؤذمْك مخ 5 مةناو كصقتشن انع أن ناف: ديشدو ازأضهزأضيإ

 |ل-تذاضلا اوريسكامناو ىلب و ىوط لثم ىلعذ ىهو ةرئاج ىأ ىزيض ةمسق ىلا عت ةوقو | 1
 ظ
| 

 أ الاهت .قفدلا) ىرع_ تلك اعسالاءانب نموهامتاو ةفص ىلءةمالكلا ىف سيل هئالءانملا
 : | نب ديو ا سس ا يع

 ز
ذرط) (.ةناس)

 هدير ايون معنا طاأ 
 ا ايبا



 _ نتا
 اننا 22 سيصل همم يسم مس م

 هنهظعأ ةززهزرو كل 4 أطو ىأائرزرتسهالا كل تززرواييفهتبث أىأازرضرالاق ئنلا | |[

 ١ مصساعاس ١ مخ ةمممعس مسجل ممع م مخل

1454 609 
 هيض دسم +

 ةزرلاو ل و قب اذا يلع سلا دنع ل مضل ازتراو همف تبث اذاساط رقلا ىفموكازتواو ةنعط | ا

 ةغاو عضلانز رلاز هر زراهملءتحلصأى أب ابلا تززردقو لفقلاا مفلح ديىف وا ةديدحلا |

 وا , ىععصالا ةريغو دعراازر تءمس لوقت للا تودلارسس كلاب زرلاوزرالاىفأ

 ززرم ضاس وهو هلة نص ايبا: نرزرتو اعجوحىأ صمد لاثماضيأ ىريذروازر يطب ىف
 لحمل لاق ةدعراارببكلاي ذمالا وديع بميت بتريذرلاوأ

  نيَزراورامح عوملا ةيلج نم 3 هيلو همقارتنبب لاح دق .

 6 8 ( ملاهي راغصدراشب اريذرالاو |

 نت:مورذماولاه أك نيهلاةرشكسا اعابلا يملا اوريسك امناوئبع ل ىلاعن نال ىلعسُ م ءوأ

 فدن دوو ملا تصف تي ناو ترصقتد3*ناو تددمّت هفحاذاءازع را كلذكو |

 زعم لاقيق فلالا | ١

 زغ_هلارعسم تح ىذلا سن ْعِزلا ىزعرملا

 ىلعتز راو ضزالا ىف هنن رغازك رهزكرأ خرلا ترك َر 06 0(

 ل_برل'زك صو اهطسو ةربث اد ازكصو امل ءت د #عا مث .ضرالاب اهني تهض اد وتلا |
 اركر مسهل عمستوأ ىلا عتهقتا لاق ىئلناتوصلازكرلاو هزكرعثالف ل_خأ لاي هعسضوم |
 لوة”سهنازاكرلا ىف ثي دل! ىفو انكر ضرالا ىف زكر هنأ اك ةيلهاملا لأ نيفدزاك راو

 نمر دقو بحال او نيم ثاايءامالاو ةراسشال ا له را( نم ر زن ءدجو اذا جرلا زكرأ هنمأ

 نقرا ىاسفقلا نمت ررخ لاقو اهنهبرطضاى أ ةيرمضلا نمزمتراو ص ريو ص رب |
 جركل او اول نه زقرت تناك اذاةزامرةستكو لَو امىأ زأمرا ادي رضو هلم نه رو أ
 ذو.ارلاوا ماع ىو اهنأل ازا ةزامرلاو حوت امبنالتسالااةزامرلاو ب مرا ذنوالزهت ىأ 1

 ىد-!نماول دي مهن“ اكسقلا بهل ىعرزرالا ىف ةغل مضلانززرلا

 رار (ذود لانا زهرر از عرعر مضانملاو هردقو كولا زهرلا (زهر لاءون نيءازلا |

 ْ هنريخو هش رجىأازودأ
 ىغو هنمصخأ ةءازئزلاو ضرالا ن ءاناغامتملامازرثزلا «(نان) ينس ا

 ىزاوزلالاظ نمو ىزابزلا عجل اىف مواوق كال ذ ىلع ل ديءاما | نمل ديم همف :زمهااوة كالا | ||

 سدرلا فارط الضي أءازب ,زااوةءاقدق عج ىفىفاوةا!لشموا ولان مآل ديم ىلوالاءاملا عج ||

 م رجل

 لس لاقي واضبإ يذادذ وق انراغرب_هقىأةيزاوز ل_جرو ةدظم ىأةيزاوزردقو ||

 ديردنبادشنأو سياكتملا و راذهماىزوزو ىزنوذ ||
 ٠ ىلعغ بشل عزة ناذ ردي « ىزرنوزلزنوزاه>وزو ||
 هن درطو هنردهسا اذاةءازوز هب تيذوزو ا

 ءزاثأو قال ا ايلغاز اش اشاكم زث_ثديزوأ (نأث ) ) نشل نما 5

 ىأارصشت ًارملاز هن لاقي( رص .١) قلطنملا بدج ءوم نمزأشأ
 ' ةيورلاق با 0 ٍْ

 رضمشلابتعاوأر ,روءالااذا|[|

 .ةيؤرلاف هقاقأ |

 مثال اهكت
 ا

 ىريدلا ا ١

 ناد زأ دشنأو انااا اوهو و سرشلا اًررسش

2 

| 



 (نووز اك (ىازلاٍبان) 4

 ا او ا 37-3 » زازخق دقوا دش 0

 : ِ ونزخالالجوارورحارأ ع # نوال اذادروال تددءأ هريغ

 ظ يا كلا تارا رعبا ىلع نزح لة منتن أ ىأ ازمه نزعت رسكلاب معلأ زن -(خ)
 1 5 : رعاشلالا تان اوزخذودوه

 عقرلا ف ناريغتيال ابكت قامت واد اوالعس نانم«اامهو بانذزابز ايلا ) ز وخ)

 : رحأن رع لاق راو بصغلاو
 1 نون هيزابزادلا نحو ه ىراوسلا علقلا هقوذأق فت

 ْش تدنرانزانلاا ينارعالا نبا لافو هندانهسق ب انذلا توم هناك زان زانملا ىمصالالاقو

 : ىلا رءالا نبا لوقاذي وقترصنو أد شنأو

 اد.ضعنلاو لصفصلاو"لدلا « ادوعدوعمرك ًااتمعر

 ..ادوع سم صاعوعدبث يحج 5 ادوجنلا ممسلا زايزاللاو

 سانا او اهقواخ ىف لإ الاذخأب» ءادان هريغىفوهو لاق نامع ارامسه دوعسمو ضاعو
 5 انزال وكت نأ ف امأىنا 0 .امزاهللا لسرازاءزاخا نحاارلا لاق

 | سال نملمحزوملاو زانزملا نمهمزاهلتمرو ضفخالا دكنأو همفةغلزاب زكلاو

 | ناينصلاو لمقلل لاسقي تر .ة«م ىمراق بوثااروردد-اوزردلا ذدد ) .( لارا صن

 | لاه ءاربغونبءارقفال لاسقن اك ةزرددالوأ يلة سلا لاقي ىلارعالا نبا لاه زوردلا تاني |

 'ٌ [نطامخلاهيدارألاقيو اوراطو لواسأ ةزر ددالوأ ىلع نبديز ىطاخب رعاشلا انهيت

 ا 00 (زطد) اومزهناو.وكسح رثةهعماوسرخدةاوناكو ازعر 7
 ١ ١ لب لال زحارلا هفةس دقو هتمرو هدم . (نعد]

 حير ى |
 |(س)شا ركنا نمالدلا ىلع ىغب نجارلا لاق“ لادلا تفي هالد نهالدلا عججو دك

 زيلاهدلا عسملاو برعم ى ء”راقرادلاو بابا !نيبامرم 3 اايزم_!هدلا

 ااه" الماهسرو هن رةلازبرو سبر ل مرح زيتكم ىأزيبر شك ) زبد 0 0

 لاه مضل اورمسكل اير عافزجرلاو ىلا عن وق ىرقو سجرلا ل_؛مر ذَا ازجرلا
 [(نم برض كير تلاءزجرلاو باذعلاوهفءامسلا نم از رىلاعتهلوقامأو ها
 ! 00 فلا تداعب زرل وزر اوزجارلاربددقورعتلا

 !:ظاهزاعأفلب الا بيصيءا داضي أ زج رلاو تبان'نبب ةعزش هل ده شو ىبارعالا نمهارتشا

 عا ازد ةقانو زجر د قوزتر أر يسعب لاقي ناط سنت م ةعاساهاذفن تش عترا ةقاسنلا تزا

 ْ اهلاقع د شءاريرلاتأناك « هنودترصق مترك تم مه '  رعاشلا لاق
 حجيدوهلا نم رةصأ تك سضةزاحرلاو هفورح'.لقو هناا براةتلرعشلا نمزح را بم هنمو

 [تز تزيد ل 00 وهلا ياي دج أي قلعي راجأ هيف لعبت 0 وهلانقإو



 «من - مه (ءانئا لدن

 ايدتاوزرن- اوان هزاعتناة زامل |زلونن :ناع ديت اففث هدا :ىىلا مشن لكو عاجاذولسا

 قيانااوهو" 2 ىزوحالاواهزيهواهزوك لب الازاجدقو نيللاقونساا:

 حاصعلا لات و رعب نع فيفا ْ ١

 . ىمكلاةئفاازوكاك ٠ ”ىرو> هلو نهزوع

 هد رطب هسفت نم دزاطهلو بالكتلا درا هنأروثلا هب ىءيدحاو ىدملاو لاذلا هيوريديسعوأو ٍ

 لوأف املا نمىرملاةدسبعب تناك اذا ىهمصالا لاقءاملا ىلا اهق سرنا زوو هطاشن نم ظ

 ددنأو اهروسدقوزوملا هل - هل

 + ميمطلاوقةرلاوزوملاب « ميلظلاة.ثمىنم أدهأ « ميمغلاةربنماهذّوح .]
 ًازيضزيكتو ةحلازومزوصت كلاملاقي توات ىأ تزيحو ةملاتزروتو ةطلاخف اةرواخحلاو ظ

 ىباطقاال اه ىلا تزح نم ل.عفتوههنوبدسلاف محلا ْ

 براض ةفاخم ىفالا تزامن اك 5 اهفض نا ةيشْس ىنمزيحت !

 وزعو أ لاق ىمروع ة ىوريوافمضابملع لزنأ ناافوخرخ أ توزومعل اذه ىنع ىفتت لوت»

 | اه قفا م نمرادلا ىلا مضنا امزيطعاو م ساه رأاذامامقلا ءطب وهون ازَوكْز وتو |
 1 ًازانحأ عسب اونيلو نيلو نيهو نيه ل_ةمزيخا فمفتتزم نيلاو واولا ٠ نددلصأف زيح ةيحان لكو

 | مهزكص اوك رتموقاازاضاو لدع ىأ هنع زا اوهتض كلما ةزوح وةيحاشا: :زوااو

 م !ءادع)اواوصاحوودعلان 200007 اماو "الل لاقي رخ 7

 2. حخ 2 نعقدر ولك زاغاىأ برا فناقيرفلا|

 1 هتزيس- اوزيملا تزيخ دقور ذسملا خفلاننيدجاو لك وي ىذلازدا (نيخ ]) ( الا سمن ال 2

 ١ 20 نءنببالو سخان لثمزبخو ذ ىأزياخ ل جرو زيخل امتمعطأ اذا مولا تْزيِج اضيألاسةيو | | 1

 ّْ ٍ دشنأو دز أ ع نكديدشلا قولاريهلاو تدكسلا |

 ١ ا اسح خان عالنطتالو 5 اسداسرو اربح اريؤعال 0

 ضرالاهد_ ريعيلا نرضْريلْلاو لجوزع هللاءاش نا نيسلا ب ام ىف هيف: دبع ىلأ ل وفرك ذنو
 أتننىزا .ةئاوزابملاو ضني ىتح هلا ىف عضوين يسع ىهو ةلطلازبماو هيبشنلا ىل عوق

 ةينكلا» :ررخلاو رار >وهذازرخ٠ز زر-ذ2و هزرةعهرعغو فان ازرخ 2 ذر ) فورعم

 كال .ىذلا كب هرعلاءذرحلاو هيزرامزرخغاوزرخ عجل وةدحاولا |

 يسع لعبلاز ريحا ىلتديزاماعكإءاذا كلان اكسس لاش وهات رهاوض كلملا

 | 0 ءلارهثىلأ نثر اريد لاق كلم

 لماشسكاوداف ى جن رسعو «* ةخحنب رشع لال !تازرخ عر د

 عمل او بئارالارت درزولاو با.نلا نءزوزحلادح اوزدللا (نزخ ) هرانقناشرأ روق زرخو

 ا
 ا

 رجأن بالا هزت اف هنعطو همظتنا ىأ هزت او مه هزخو نا درصو درص ل ثم نارخ

 درطملا هداؤفت رز! 5 هقورهيده "”لصوراو+لا32

 هسملع دقؤول ب رعلا تناك ل بج زازع خو قات الثلث اوشلا هبف عضو ى أطاح مس تالثو
 موثلك نورع لاه ىزازخاشيأ لاعبو ةراقلاةادغراشلا |

 جري دي رساصجت ماسم هوم تهم تسبح ست جمس دمع ١ س١ وأ



 نيون (ىازلاتاب) 08
 ١ اذاوازحءزح أ دوعلا تززجسدقو ةزغةدحاؤلا؟ىشلا ىف نضر غلا زا هلانر ازاويندنقو

 فو مسالا ره هيي( ذاامأخ زاج هيل ءقهامدأو هعطةفريعرلا ةركوفف :رظقفر ا تاصأ

 003 :وذوبأ لاق تقولاو نيا ازلساو بولقلازازحمم الاثيدحلا

 عطس ةوالم رس ىأبو » هنوزرءايم تزوج اذا د 1

 ندناوبوبع يدير امام رم دا ثد دا ىف ىذل!امأو هير لد واريسلاةزحو |

 1 1 "كلها ىشعا لاق الوط تعطق مسللا نم ةعطق ةزملاو |

 ١ زغ ٠ : رمغلا يرش كوريو»اوشلانم « ام" 0ناذلفةزحهمفكت

 | ةةفوسيلتلاف عسماخبأ ةرازكلاوةزازح ةدح اولا سأرلا فدي رمهل از زلاو ْ
 ىنالكلاثرحلا ني رفز لاق أ

 1 .اهاكسوغنلا تازازحقسو *«* كىرثلا» نهد ىلع ىئراا تين دقو

 3 زازطاوز هللا كل ذكو لاق ةواد_لاب لغت هبلقو د دومرهظيل -جراال م هيريضدسعونأ لاق |

0 
9 

 ' هيفنيغو لجر نماسوق عانالسرفصب حاملا دشنأو اهمشوخاللا عش 1

 9 لماح موالا مدارس تاقلاىفو 3 ةريعنمعلا تضاف اه ارش *اإق

 داسقنملا >0 ايا زن دهف كلر دص ىف كح موش لكو باقل زج امزاز طاولاه |

 ٌ ددسا لاق ةزحأو نادلظو ميلط ل ثمنازح عدملاو

 0 0 اهمارااهفوخ بقا ارماارفق « اهقوفأبريبتوبلثل اةزحأب
 ظ : ٍ زحارالوقو ارد ةحدز ردع هةلش ع نم هعفدىأهزفح ( زف )) ْ

 نوفنلاةرادقلا ةحارا 5 زوفملا سفنلادعب عبرتو ْ

 راما زفصرإلا نايس نم عندي زن اك ىذلا عباتتملاديدشلا س نالاديرب |

 0 10 2! امنا كيرشير ترا اميل زفوملاو هسنعط رانهنزذسو هقو د

 كادر خفت رب رح لاه هيوخ بآلام جرا مزينس يمس || مصاعنبا

 : ,الكشأ فوملاا مد نماعمت هننةس 5 هنعط نازفوملا نزف ن لو

 |[ بانو ربت هب رغب فدكف ىفايبش هنال طاغق سدق نب ماطسب ءزةداسغ ا لاق نمل اوةامأو ْ

 7 'ىأزغتصلف:ًارملا تلصاذا هنع هللا ىشر ”يلعزء ثيد حلا ىفدازفوتسمىأازفدم ٍإ

 ارعشلا ذا مالل لرلازام (نلح ) ل لجرلا ىو م ىَوْتالو تدصساذاوتاجاذا 1

 اردزهت هيزحز ءاذااماه «ازاتاذاىداعلا عفر زحارلا لامزلب < كلدكو |

 زلح ل جر لاهو رعوب أ لاق ليدل لاةيوقريسمقلا ماللا ديدن ةزاحخل اوازاهت ىوربو |

 ازمح بارع :لاشبئشلاةفارحزملا( زج ى 0 يف جو زلم اهتم ز راح أنمار

 مل سو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر يفك هنعهتنا ىذر سن لامة غب ّر- هلةبةزحلاو نإساملا

 | داوفا ازيجوهف مضلاب لج رلازج دقو ةَدِشْلاةزاسجلاو ةزجاأ ىنكي ناكو اههندجأ تنك هلّةسب :
 خامثلا لاق اهاوقأو اهنممأ ىأايهزجأ ل اعالا لضفأ س امعنب !ثد د يفو ضصاحو |
 00 ..لماج مولا !نمزازحٍبلةلا فو < ةريعْئيملاتضاف اهارشالف + ْ
 ا(دوخ) لكم نان ازوجم رددقأ 4 نبأ لاق ديدشى أ نانأاز زوج ل رو ْ
01 : 1 

 و

 وا



 ا (ح) (ءاهدلالصف)
 + نسب رانزوطاو ولبالفاءاف ونيهان فرحا 0

 عدم راطاوءاسسازوصق ضو مالا فءازوملاو اهطسو 2 0
 زءةيحانلا ةزيدخلاو نازوحوةروح أعجلاو ثيبا اهوسوهوربت هم ةسرافلابهل لان ىزلا |

 دمع نب نطق ناز اولا لص لاقيوءاطعب ىأ ةمنس ةزئاجج هزاج وزي عمبلاو هوحنو ىداولا |

 0 سوم سك عع

 ع
| 

 هر

  ىلامو ىلهأم_متالع ا 3 لاله نب نيمرك اللى دن

 ىلامللا ى رخآةنستراصق « دعمقز/اومحلا اوئسمه

 ءامملا نمد نسل ةزئاج» الا لهأ لا سأ تالظ ىئتاطقلا لوقامأو
 تيمكلالإف دوريلا نم برضز واحذلاو

 رافسأ ساركوزي واحلا ن م ا دب در أر ادلا صار ءْن 00

 ألو ةعئ املا: نساهم اوز ده اف هعئمىأ از هز 2( 9 ( افا سن )
 اسمر موقلا نيب تناك ل اسةيوناسةي رسفلا سا دقو ةزجاملا ل قف ةزحاملاتدرأنا

 لامك زا مهاوقو ىد.صخ لام ىلع امهواو نزحاخت اوما رتىأ ىزيح ىلا تراض مث

 ْ فصين أ هذه نيازمعيأ هلق ثد دد-ىفو ًهبظل كير هتلانةز :رفعاو موقلا ني زا ىأكانح

 دوق نيب تزرع اهمال كل ذب تد .ه«دالب زاخعاو هسقح نع هنوزجكي نيذلا مهو ةزخغ اءارو نم

 رص>الاقيو مقاوةرحو ملس ب ةرحاهتم سه: ارارهكلابتز هدا امال ىمدالا لاهوروغلاو

 تكلا نبان ءاضي أ اوزمحناو زافغاا ولأ ىأموةلازكت>او هطسو يلءهدش أر ازانلجرلا |||

 نب اهدج همفخ لص أ المح شن نهضت اوه ىمعمالا لاق از رص ريعبلا تزجو

 |كلذو فخ عقتريدأتددأ ذا ثاذو وقح ىلعءةشننح 2 نء ليلا عفرت م هيلجر

 / فلا ئريعيلا ىديهطسوندشب ليحز اخطات وغلاونأ ل افو زوجت ربعبلاوزاخ اوه ل ملا

 الف هنربد فواد 1 هب وقد ىلا هاف 'رط د شي مث هالجر هي دقعمف

 ازو دنا فطنلا "لمهلا سوك دشنأو ضرالا ىلع هني رك نأالا عنتو نأ عيطتسب

 ةغباشلالوقامأو كتل اهمف ىتلا لبوارسللا ةز جو هدةعمرازالاةز -و

 | بسامسلا مون نارا, نوح 5 مهتاز ازرهس.ط لاعنلا قاعر

 زرحاذ نه لاقي نيصللا عضوملازرحلا (زرح ءافعا مهأ دير حورفلا نءاببىنكامناف

 ْ رطاناكب رصلاب زر او منسق أ تزر#واذكن متزرت--اوازرح ديو عتلا ىمسسل ورب

 ىت> حم رلا ف عمط نوف موااثمأ نءو ”ىبصا اهب بهل اوك ازوطاوهو

 |ذامر لا 7 رح ]ب هيف فاتخ ادقو فذ هاز رحاوديربالفاوذلا مس 2 رحاوي-هلوق

 ا
ْ 
ْ 

ْ 
ْ 
١ 

0 

 ْ رشأ كأي 1 ا م 2( 0ك ىىا



 نما 1 عمدا 2
 نادرا نعنا د نباداح و راسو ىلع <ىئاصتلاانا

 ب (دئاع نأ نب ةسأ)رغاشلا لاف مدرسى ىزجرراحو
 لامرائزاس ىزج ىلع «٠ اهتعراذا ىل_-رو ىناك 3

 زحارلا لاه فوصةءر دم مضل, ةزاهلباو سرفلا كإذكو ىزإلباو دعت ةقاذلاو |
 ْ ؛ نامكلا ا هتمرعش ةزاج 3 نامئالاريثك قاطنم كفك ا

 || (نج ), نيتلاب هيبئزي#ل اوزح عممباوموضورق نمتلتك ةزهباورقلا نم يرض نازهلاوأ
 . [|| نكيلا ذافرب رمسلا ىلع تيملل ىت-هملاو فلاب ةزاناا لوقت ةءاسعلاوزئ انملا ةدحاو ةزانملا |
 || هلتق تعرسأ اذا عيرملا ىلع تزوج أ ىنعصالا ) زمج) شءنوربريسوهذ تملا هيلع
 ا مهلاثمأ نمو دشلا عب رم«ثاك اذازم وج سرفو مثرحلا ىلعتزجأ لّقنالو هماع تمت دقو |

 | ةرهظنع طقس ريعبلا ف .لصأو ىعدالا لاه خفلانمزاهجىف برضدعي لفرغن اذا ئشلا ىف
 | لاف ةزهجأ ىلع عمو ضرالاف بهذي ىتح هدنءرفامف هئاوقنيب عقيف هلادان بتقلا |

 0 .اهجادد- نمبعءاللا ىداحلاو 5 اهتازهحأب نامي نتن الياف صرعءاشلا 1

 ظ

 ل

 || سورعلاثزهجو رسكيو فم رف سا ازاهجو سورعل ازاهجامأو ةأرملا حرفاضي از اها
 ١ | ةرفسز اهج تأ هاذا ان الف تزهحو لها هيلعز وج لاستد شسدحلا تزوج كل ذكوازيهتع

 ]| بيدش مأ ىه تيكسلا نبا لاف قمت ةأ سها مساةزيوجو هلت أمت ىأ اذكى هال تزهجتو
 || ىطب ىف تلاسقف اهنطي ىفداولا رت تلم اهعقاوف ىبسلا نم اهارتشادونأ ناكو ىجراسملا
 هش ترسو هتك سازاوج هز وجأ عضوا !تزح(ز رج ةزي هج نم قب أ ل .ةفرقن نأ

 ا سدّةلاو هال اق هتعطقو هتفاخ هياوسأو

 لا قاض يد تع نطاث ٠ ىصناو لاح انااا
 زحارلا لاف هند: هنزحأو

 : . هراجاملا مزيت ه  هرايس يأن عقيرطلااولخ ]
 ْ | عارممم مق نأ ةزاجالاو ازيئاج هتلعجاذا هم! ىلعتزجأ تركسلانبالواملاز امتجالاو
 وهوا دوةوالادىرخالاوءاط ةفاقلا نو كن لملخلا لوق ىفةزاجالاءاّرْها !لاهْكرمَغ

 || انعهقازواجتو هنزحب ىأ ىن_عجهتزواجتو هريغىلائذلا تزواجو ديز فلوق ىف ءافك ألا
 لأ ىركّسملا ةزل- نب ثرخا لاه ةبلها لا ىف قوسهمف ناك ىععض ,و.زاجملاو دوافع ىأهنغو
 1 ظ . ءةالثكلاودوهعلاهيضمدق ه٠ اموزاملاىذ فاحاوركذاو ؛ ظ
 ||| ىأهمالك ف زّوجتو فخ ىأهتالص فزّوتو كلذ 4غ وسىأ هزاجأو عصام هلزوججو |
 || مهللا لو ةثواكلل مو اًةيرط ىأ هتج اح ىلا از ام سهالا كلذ نالذ لعج مهلوةوزاجناب ماكين |
 لأ ثرحلاو ة.شاملانملاملاءاّسي ىذلاءاملازاوملا ورعونأ هع ىعزفاكتو ىنءذَوَأ
 ْ "ا زسارلا لاه ةيق ل !ةزوداو ىلا اشي ز اونا |
 : 'ىسحلقأوىزاوج نسخأ .» . شحن تدرو عبقرنباا . 0
 ا ْ ىاطقلا لاق كدي شاموأ كضرالءامال اةسأ اذا ىنناج أف انالذ تزحتساو ىلبا قس ن سح أدي رن
 ْ رتق ىلءزيختسملاناةداع هه زكسافءاملا بق شف اولاهو 1

 ميس سس ا ب تا دعو ا عا < 3 سب عت نت

 ا
 ١

١ 



 ا 0 فيا مايا بما يووم ع هي

 زرالاو رةاعك زاب ارم وراني مفباو عنو المر اهقتنكيتلعدق ةسبإةقراجشلرأو

 زب رح لسر 6 7 1( ظالغلاورقلاوذلاسة,و ربولا نمء1 لا سابل نم سانل رمسكملاب |

 1دومر بلا 0 نأ ب <

 0 (ليحتايور ع )زجر لاكرغسلا ضوطلا

 ةيشألاه نسل نا حولا 30 ازداد لسجل ارو

 ً اراه سي ىذه ةئاعنأ با

 | ل : لاحدلاءىدنسة باز , #4 هزيهارج ماحم_اوأ

 ريع د

٠. 

 إ

| 
 بهذ للا نمرجتو سمحان لا عسقجا ىأز ةرحاوئشلا نهرو ربب الث :اهرومرحْئباو 1 ٍ

 ازرامىاماا.عدجأ لو 5 امرت دق لملل !ترأ راسا ْ نجارلا لاق

 زازطلا نءزاذدهو هب زعامز لاو ارحب هزت كفو هلاو لكتااوربلا تح رج ظ

 نأ زجت نأ اهلناحا أخ ااوربلاو لا ازحأو قانا مارصوداسفتا نسرقازارطاو
 ظ ناو ريغو جشلا تر باو دصختساأرلازساو مهعدذوأ م 4:2 تزجاذا موقلا |

 ْ 0 راطل | نب ديزي ىف ب كلا د ثنو هتززحاذا | :

 ١ اهشريداو هلوصأ عاب >2 اناسحتال يال .امو ٠

 06 "الا لاهو نين الا اما, ددحاولا تيطاناعربرفلان اانا الفوقا اا

 اهنءاضرع مح -أ ىلناعدت ناو ه« رحدزاناةعءنءااىنارحزت نأف

 ةرزخلاو بو ةءد نع سن ىًز ور هيفرقو 15 زج أو سد ىأازوزج رمدكلاب زكر ابد

 لاو نتاشوأ ةاش فوم« يطع نيت وأ رج فض مرقالاقي ةن-لاىفةاشف وص
 3 زازا اوزص ام نه أ ةفولعل او هيوم اساو دي وك رلا لثموهو اهفو دز ىتلا خغلاةزوزملاو |
 قلعت ةنع ي رهو ةرحزملاكاذكو فودن ,«اهل هش ةزيزلساو عطقاذا هريغو ميدالا ن مطقسام |

 30 نيكح لاا تزاج «(دخ) زازا قوذتسانرقلاك حا رلا لاك جيد وهلا ن٠[

 : 0 زاللساءابلعلا كلذ سبا وزياصتلا كلذكو ربعبلا اباعب هضيةم تددش اذا زل هزاحأ ط لاو |
 40 | قتثموه بوق»ي لاه ميلارسكبماجدقزلجموبأ اذهوزلج نانا ظاغال لا ةيورس كحاب ظ

 زوالا عمجاو ىلطرمشملاز اوالاو هضيقموهو طوى ازلبنمو هلياغ أ وهو نانسل زاب نم | ْ

 1 0 لومعلا ميسي ازرار, (نفلج ١) نتف هنتزولا 1
 0 ا لاف ة هس تباين تس يلازوالا

1 

 او صعغل زب

 - هعزولاب رع ىض ىلَدء لّوعلاو اديب قلخ مزوعزب زفاج نمنسلا

 اج ريكا زمج زيسعبلا روبعو قابلا نسق ترند نب برسول رع الا :
 7 ”سارلالاوت زمجحلاهكرئذلاريعبلاز اسمو

 ل

 ور ئ7727ببسسسااومل



 1 ١ عل 1 (ىازلا < ل
 ميس تت [ 5 2 تتتتتتبييتيتكتا

 ْ 10و دي و بي دابر ىلام موقاب# ىذولامهز دل

 الادنلا هذ ىأ ْ يي ربمشرأ قئاك 7 ىلوثزييد ىنافع ملي
 ا رتبكلاب#) ةزيلاو حال_بلا ضي أزيلاو زازبلا ةعّمم ةعممأبايملانمزيلاو هتيلتسا ىأئذلا ترس اوأ

 ظ .ليقم نب الاوت صاب لو الاف ظاَسنلاَر غبلا 1 زغب ) حال !اضيأةربلاو ةئيهلا
 ْ : انون لكلا اعز غابلاخت « اديأاض ءزع ىمرعسلا لمصتساو

 . || ىأنياودافلاربكب لمعخ لعزل ةأسعا ١ بايثلا نم سةجايأةب زغابلاو|

 ١ 5 دبا نان'اوزلب ةأ نها نافرحالا بعف ىلع تافصلا نم تأ ل بلغت لاه مدت |
 . هن ور لاق ءاصغو فعب هعفد ىأ هزهب

 ئ  ىزهبوهسأر اخت ص«. رضالل عرقي دقف ىنعد ظ
 سو هيل« هقلا يم" نك اب .ىريشتل اة دمع نب هنواسعه نب ١ ميك نب زمبو

 0 رعاشلال اع ىزانلا ىف ةغازانلا «(ذو)

 17 1 قاس قاع عاف طسواطقلا ىلح 2 ةمءقرص قوق ن د زانهناك

 َ .ةازب ىرايلا عجو نازمإ وزأوبأ عيلباو

 نيرسا زرانباماقرقو بوسات ( نال (.تارسن)
 00 سشلاو يمايلاق سبأ اذاسرغلا ماو دعلازرتأو |

 00 لاوذمةوار هاه كت يك 7 اهل ىراازرأ دق ةزامب ٠

 5 ىئاطقلا لاق قلفلاززلملاريصقلا لد رلازامع 11 6© ل

 اعارذاهب قاض كيلا كلا ه انلقتالضعااوذزالإاذا .:

 8 اييفزتعا أ ةيمرلا قمهتلازاتو
 يكتبها و ب تسصضاز الب تزن ( زأج) (( مسا سن )إ

 |[ زا! ليوطاظيغيذعلاق سب « زركلا نيظبىثمم زو ةيدرلاق
 دشنأو لضبارسكلا زيا يمدصالا نب مهقولس ف تيابث هنال صصغلا لوط ىأ|

 أ[ روس دل دوج و أدرسأ 3 زركلانيطن ىدعذرت هنورلا

 1 بنبأ ذرب )اسياعأاي ..بجهزبخ جرخأ لاقي درعوبأ لاقد مبا نيازي او

 عع 000 ا دل سل بور اد رجن ووفر رمو تنعي !
 هزور < ضرأو اوسبألوقتاك موةاازرح أه لوةتبا أو نيدلئمزازجأزرللا |

 1 مهلوقو ٍرارعالانو:_تلاَنتفرجدق زارا لاه ةيدجما:بلازرطاوابتاتلك [ 1

 لاق ةرخور عج لكم ةز رجة الئودب اب د>- نمدوعزرذناو طاغ ىأ كي ردلاباضي أ ز رجوذا هنا ظ

 هعطقازرب زري هز: زرحو ةطباشن معتصلاو رج ارلاىلاو ةزرجأ لقتالو توقع[ ظ
 ةدئاملا ىلعئلرتي للك أذا ىذا ازور ساو لوك [ىأز ارح ةقانو عاطق ىأ م ةاازا رج ف <سو | :

 ! تشيل زرالاةئئابث ىضرتنام-وارقو اضبأزو ريققانوثأ راد اف |
 لااا ا الا

0300-32 



 1 ( دو م

 ا نمةلالعةتبةلوقي ل. اها ىلا انو |
 ةعضلا ةيعطلا عبتتزرأوذرأ تاغأ تس همفو بحزرالا 77 هلاسو دم كلذ لعش |

 |نزرالارصُم كيرا اةزرال اورعوأس لإ د ها ىهوزنروزرو لسرو لسز لثمزر در رأو
 ضرالا ىف ا” ىأ ةزرآةرصشوزرأ عجلاو روخملار حم ن ءكستلابةزرالادمسغونأ لاهو

 زهر لاف اضيأةزراد وقل ةقانلل لاشي ونرأتةأر ١١تزوأدقو

 ءالشالو تاكرا ففاطق اهني لةراقفلاةزرأ اب ظ
 ماشئاذإ ازوروازرأز رأي نالفزرأو دسع وب أ هع اهاكح ةدرايل ا ىهةز راالاهلمللا دير زوبأ

 |ردضا اىل'هئاضأدقو زرالازورأ لام لاذف ةب فر لاه روراوهتدلتغ ند
 أ دوسالاونأ لاقو ام ولاو- بلغ ءاهدلاو لدسعل اناك املءاهدااورع ولدعلارملاقياك
 مالسالاناثيدس 11 ىفو :ماعطلا ىلا نعي زتداىداذاو ْر زرأ لم ساداان الفنا ىلودلا

 ًأزرأللاواريف ضءبىلا هّشعب عمتي واسيا! مضني ىأاهرجج ىلا ةمحطاز رأت اك هن .دمللاىلازرألا
 تاغارز از وتر دقلا تأ دقور دّةلا ناءلغتوصو دعرلا توصزرزالا ذذأ) أولا

 ردقلاتْزتئاو ءاكملا نمل جرملازيزأ كح زرز أ هفولو ىلصي ناكهنا ثيدحلا فو
 ىلء ناطامدش !اائاسرأ انا ىلاعت لاه ا رغالاو جيهتاازالاو امئايلغذتشااذاازازتثا
 ًاةزؤأ :ىدلاثزز أ دقو طالةخالازالاو ىداسعملا ىلعممي رغتاىأ ازأم- هزوثني رفاكملا

 نونلاو واولاءءوعج دقو طيلازوالاو ةزوالا (ذدا) ضعي ىلعهضءب تمعضاْذا ازأ|
 ش1 نوزوإاولاةف

 ةررابلاراربااو هري-غهزربأو حرخازوربذربي ل-ج لاذرب ذرب ) ) اسبارضلا

 ( متفلاب زاربلاو ًأضوتاازريملاو اهئاغلاوهوءاذ#فلا لب نع ةياك اضيأزاربلاو برا ىف

 ىأ ل جرلازربتو هري_غالو رص نمر هب سدل ىذلا عضوملاوهءاّرغلا لاق ع 0
 ىلع قافاضيألجرلازربو هتشو هترهظأ ى أازب رت :«ينلا تربو ةجاعلا اولا ىلا جرت

 لحد مه ذهب لاقو نماذلل سلو زربت لاب ىأ ةزرةأ ص او قيساذا ضرغلا كاذكو هب هءاعصأ

 ريرح لوقامأو فيضع أرب جر للف لاهو لقعل اوةراوخلاب نامي اول
 ردَملا ل رطضاثدحةزربب زرباو 5 هب راثألأ دب نأ قد رطل لب

 د.با لاف سايقري-غ ىلءروش نم ىأ زوري٠ بان كتحصو ىمع* اال نيورعمأ مع ءاوهفأ

-- 

 اسس

 ا

0 

1 
 ا

 ناكلات ان هويشيو رادلا ممراشصي | !1

 ؛ :.: موقف اوزؤربلا قطانلأ #4 هحاولأ لعددس يهذموأ ا هلل

 | لعن ةولارئ دعما نال فاصنالاءاد_-|ىفررئاج كل ذوالصو ناك او فئلالا عطقي طابا | !
 | دسللافو ب هونك رعورو رملا هلءل لاقت وزوربملاتاحوبأركتأو ( )١ ردصلا نمنمدنلا
 اهاونعفكلا عم حواي * ةزوريمناونع الاك ىرخأ هلةلك ىفاضدأ

 4 ع 7( هركسص:أ نمراكذال ىنعمالذ 1ذه ىلع مهلك ة اورلاو هتغل هنأ ىلع ل دباذهذ
 ظ ازبب هربد هرب ل نايعولا اج ةمشحولا5 :رةيلاذلو حفلا ملا زعولا|

 1 كوقو ىم لنا لام فر ربل اسأل 'بلسلاذخأ بلغ نمئًزيزع نمل :11 قو هيلس

 ل... ا م



 اير بطاذع قه ذرغلا لوقو َ

 ( ىازلا بان) '٠ © 5

 ةهس ل ا اا

 ىوبربلا لبو نب ميصس لاو اهءاضعأ اويمدتقاو

 .مدهز سرافنبافااو-:> أ 5 قنوريسي ذا بهشاانمهلّلوقأ ْ ْ

 .[ اهورست ا اشيأ لاقي كر 2 ارعوب أل افو ماهسلاب 4س اء برضفء امس هماع عقو دق ناك

 ' نورماؤم مهو زمهلاناراتئاهنو رعنست أن ولوة. سانو لاو اولهدفا ىلءارانستا ا مثورمستي

 ىنغلاةراسيااوراسبلاورسكلاب راسلا لةةءالو نيبلا ف الخراس كلاود هتاىف اولاهاك |
 | دقو

 لاقو اهلبقأم ةعضو ان 1 !اواوءاملا تراصرسول ىتغتسا ىأ لج ردارسبأا

 ىراسعا ىتود فدع دقاو # موبردق شر اسي دك سبل

 لاه ةريسملاوهور ىصملا ن نعلو دعم هلال كلا ىلع ىنءوهور اشتد ىرظنا لاقد وأ

 هلبافواماعأ تلاهاءمبغ ٠ ..انلعاراسي ىتح ىثكما تلتف رعاشلا |

 رب سمسم ع

 ةيييسييسيييلء را

 ١

 ظ بعاوكلارادقالىذلاك دلع ٠ مهيااتبط>تاىشخ'الىغاو
 | نيه ىأري.ي'ىشو لسدقل ارعسسلاو هيك ا!دمنيمخ هال ومتانبا ص 2« ناكد.ع ساو مساو هدأ

 . | دريملا لاه لوالعخودور هش لا ةو عضو ٠ م ءاةورعرعد ىف ىذلاروعم :

 ||| يلا الاالوأ ةعيرالا تاني ق هطنال دئاوزلا نال طوةرمض ءنيع ةلزتعة هلك سفن نمءاملا

 ٠ ايدل اةرعنلاورعبلا م( هر ديوس ران لع يلا الافولا

 ْ رعاشلا لاه دسالل لا ف طبريأ
 000 رعبلا طبرام حالم ابا ممم # تك ارءاجانأك مهنعلثاسأ

 لاكو تحاص أ مضل انار اعب ول تملا ترعب ورعملا نملذاوهلثاا فو[

 تلاعثلان وطب انمةس:تايبو 5 ىاكبأ هم س تاير رأ ضدرع

 | هناك اقيذمائبلانمةسي تاو اما هذ لذل وهل او-رعس دو ءهلو الحر فاض ل_- راذده

 ًارعتتو اهلا ىلع لوس ىتلاةاشلاروعملاو راها اذانالا نال با اعما !نوطد 1

 ًااذوخ اء دلعم ءابلابروعبأا وهلوةب ثرغلا ان تدع“ وقر ما اذهءاساذكك دبا

ْ 
١ 

|| 
 ا

1 
ْ 

 راقاسل

 ا 4 تهتشان ااهبلاذاقيةذراسعملمفلا م ةانااىلع لمع نأ عفلانثراعملا ل هناانمأل

 | رعاشلا لاما همركل كاذوالفالاو اب رشأ
 | اوال! يرش الراشارع 3 ةرامزالاب ندي ال صنالا ْ

 |زارلا لافزوباوزانأوهنهودعفزغق ىأزب َ ىبفاازبأ 6 (تهرس)] ..
 ظ عتجاو همل ابئذلا ضقت « عدصر فعل نمزانأ برا '

 ١ ' رخ لاهو

 ١ 0 اراد نركب لمس تيوتا
 ١ روفنلاهيادلاة دارا ٠ زوفخلا

 ' لاقءانحلاب”يلءهذخأو ياي زوك ني لجي بلع عمت أر قنانمك نيد نحل ولاع|

 ا

ْ 
 أ

ُ 

 ا
 سءمالا دعب مع رت ر

 انأو



 011 (رسست). (ءايلالطف)
 ستصل هت سسسام دع سس سما د اح سم ع اس سمس نع عع تعطمممف مي فاج ل مس مص < م همس رع مس

 ملطلا غوص ىسهتنمو :بلداارمهيلازيخعارجال لاقو لبعف مالكلا ف سبل هنال ل عسي وهو :

 | لطابلاءاعنأنموهو لاف ىريجاولاسقف فلالاهقاودازاسهدو حارسلا نركيوأْلا 9

 ظ سنس للا ءاانرك دذقو نيربب لمر لاقي عضوم نيد ( د (هيرسنإلا

 ٍإ ءاهادقل يدي لو باص داصىأ ربار< مسهلوقر دهمرربلا 6 د( ءابلا با

 1 جالا لاق ىبالارلاقرذلارثأ ارمصسسأ | ش
 ردغلا نسعدب و ىءاَقا| اة هلأ نم 00 ىزلاو ءالصب + ليحل كبانس َ !] ٍ

 بلال ذكوربمعلا ضيقة رمسلا رس هل عابتا ارينا ”رحورايداحنئيثو ب عمال | ظ ٠
 ةفرط لاف ءانهدلاب عوبري ىبل ل-ذاضي مسيل اورمسورمسع ل ثم | ظ
 ْ . ويس ءارصعن بكر لاو فاط_ ٠ ربضول لابخنيعلا و رزأ 1

 محغلا ترمسايأ لاقي و ال هقفو ىأ رسل هتئاةرمسر دسقو روهملاّدضرويملاوأ !آ

  رعاشلا اف اهلنوامن!ءارثك اذ اذا
 أ امهانؤغترساانئادوسب 5 امناو ناممزيانا دمسامسه 2

 : رمسلاو ةءأ م5 ىأ ةرمس نالفدعقو بنملا فال وهو نيسا اركي رمسم لحجر مهاوتهّضوأ| ْ

 ( كوجو٠ اذ رمسلا نعطلاو قوذىل ار زمشل اول دس وف كةسمدع نأ وهو لفسأ ىلا لفل |
 فال ةرمسملاو نميالانض.ةنرسيالاو أ. متى أ ىنهعهرسستسساو ج ور 1ئنالءارسستو | ا

 سمح الا لاه ةفاضالابهريسمىلاةر ظنف مهذعبأرقو ىنغلاوة علا ةرمسملاوةرمسملاو ةنعملا | ٍ

 4 رك.عحامسه توعمو مركمامأو ءاها اريسغب لعفم م الكسل ىف سدل هنال زاجريسعوشو |

 ةقزيلهريغتناك اذا تاكلارارسأ كي رحتلابةرمسبلاو مالزالانبرعلارا.ةرسسيملاوةنوعءوأ

 نبالوةهنمو لامراسي  اهعجوورع أ نعني ذدفلا ىف ةعما ب أ ةرمسلاو ا ١

 جيلا فيقسلا ايلعلا اهحاولأو « اهعولضر كراسي أت اذ ىلء' ٠ لءتمأ ا

 نمسلا لاو عاوقلا ل ق:ننسح ىأرو تلا نسحب ادو فال اولا ارم ملاوأ

 ريذلاوهنءرو سلا ىلعو ٠ هنالع ىل#ء ءانواي دق رعاشلا لاو |

 رسمايف ةغلل_جرابرساتو اراسي مهيد ىأ كب احصأب رسال وةنمادلا ضمن شادلاو |
 ًارعاشل الاه سي رسي دقو حادّةلاءبءالل ارساما او هلهاس ىأ هرسانو» ركن مسه عبو | دأ
 ظ أ لوئاف كدضناولزن مهاذاو 5 هناوريسياةرسياو مهنعأف ا

 0 مس مس سس سس م يحل وس ل سلم م سس مس

 ىوةتاهناو ا ردعي ىف تذحاكعن د : ورعد ىفالو همضءاملا فذ لو دنع لأ ةياور مده |

 (م-هلاقثتسال لعينولوةيالم ذو 0 دسأ بغا ىف اولاف اذ هاذ ىرخالاب نيداملا ىدححا ْ

 ةنالثا ا هده هل لبق نوذا اوفلالاوءاملا عماهوةدح ل فد .كقلاقناقءايلا ىعةريسكللا| ا

 لعن ىلع تانمم ائاعفو تاعفو ت0 نتتالاو”الا اا

 1 عوض جادقلا لموت ريب « هن ل ارو 5

 اينغورزت-اىأ دوز !موةلازمبو .اهيج هيدي اناكب لمعي ىذالرمس نال ادع 9



 (ييه) ممارلابإ) 0 م
 8 تع سو عم رعاشلا لاو سفاتو ست اذا ىم لاو قربشلا رهو ههجو ىفر»

 1 اهاذملاعنش ءاورهاماذا * ىتءنارلا قربشلا نيعر ش

 . هترئرذ ف ةغل ئدلاترهرهز ورع ىبأن عا توعد مغاا,ثررهو نام نارازهلأو
 ءاملاروهرولاو عام ريغ ن ءتارتىنال با ةدعالا بان مهبل: فرط ا|ذدهو هتكرحاذا 1

 ّْ هعلانةرزه 6 دزح هيرحةءاكجوهورهره هلت تءينىرجاداىذلاو هوريغكبجلا

 كاي لك ىفنيغي مملارسكب دز سه ل جدو هزغىأ ءرزبهو هيربض يأ تارزه

 رعاشلا لاق تارسكو ذو تارزهوذا

  لباالو ناضالكياسن د علخت « اهكراثتساتار ره عدتالا ٍ

 يذيب ) رشه قانا ئيساكأ ناب :زهوربنزهل_برو دسالارب زهلا ) ب زها
 ميلظلاخارف هصن ةمرلاو لاق ردثروثدواو

 . | 0 نهب ياخ تراط * ةغئاست ارك اهقانعأن اك : |

 . [ًأريصهلا ) رصخ رونهق مس *٠نمديابل١ زجاراالوقهذمو روددهلاكذكو |

 | هسأربتدخأ اذا, نيدغلاب و نيصغلا تريصهو تعم هرصتحاو ءرصد دقو رىيكحضلا ْ

 1 .سقااو يعالاق كيلا هتلمأف |

 لا دان سيترمج « تعم أوث ب دا انعزانت إذ :

 نأ دشن ليوطلار لا رقع )إب رممهلاورادهااور و هيااوذو د سال ارمص» هلاوأ
 ا .ركهلانياورتهمل ا همكسا هه نوه شالو نامل سل ظ

 . || وشي وش علاش .دسع وأ نعهبعدتسلااركعواركعر كيل جرلاركع ( ركع )|
 : ًاركهلاو لاه ركع اورهد:ركلذاب عاف ىلذ ول ار هك أ لاق اقشءواقشع |

 : | عرضلا ف امرم هو ازمه رو( عمدلاو*امارمجدقو بةلارمهلا ) رخش ]) بوعتملا |

 0 !ذهم ىأرسم دو راءومورام»لسحرو هاطعأ ىأةلام نمهلرمحو هلكحتس هيلح ىأ
 د ةياطانانالجدحدعلاقو مالكا رهو

 0 . نمد ارثنلا لطحادا « مالكلا ىداوههنمأا غيرت

 || ايوؤفو اروهروهع فرم اراه دو وه لاسءاملارههمباو ىرج ىأس رلارّشاو
 : | نمت وا_ةموهررث اهاودارأو عفزلاع ضوم ىف هوذةخراد فرحاضيأ لاق. ور "اهوهف
 : ْ اماورووتذ هبرودو حالى اش ىلاح اللا كئاشاوبلقا# حاب رلاىلا ثالثا

 3 : | ةالانيم ل -ةيعوشلاف عوقولارّوّمااوةروهلا مسءالاو هب هنو ةمتأ ىائشاابهنر جو م دما ىأ

 ا |ءاتكاروهتو يد راط ردنا ناو تكس [ىدم ك1 لسللادزولو روهمن الف لقد

 : | حادعلا لاق فرمشملا ل مزلا نمروهسلاو كاهئشلاروتهاو مدرب ريتكماو هرثك [بهذ |

 علل ربها باع نمصقءعو « صرطااهنودوتددهابفيك 20200:
 أ ةاءاّرفلا نءريهوريهلامشلل لاقي ورّوّتف هتدوع ىف ارب مف فرم تربه: .( بد )

 3 ْ دشن وورمع نأ ن ع ملظلا غمصءارلا ديد نبي مااوفا ردو قارأ لثمرباوربأ

 ' || :زولاقيفنلثمهتشابفلخ . « سشباطبس ىرغي لطف © ريل نم قار تمعطأ ب

 ا

1 
0 



 / ١ ا (رره) ْ (ءاهاال هن)

 قة مفلارودسهملا لانةءواهرتو سولار اشو ارش ,ره ا ربعبلا ن رده هل» | 5

 هج اي أو لطب أ ىأ همدناطا از دهأو لطب ئأار ددر دوي همدرده ا ردهال هلجر 00

 ارج ف صبي لطخ الا لاق الغىأ ارا وازدهرت بارشلاو ةيا '

 ْ راد( دعي نمت حرصا ذاىئح * اهتنرطب لاو أ هن الث تك : 0

 تاس لاب و لهمءالو دوق هف سدلالطاب ىأ كي رخفلاءار د هرا رذهنالفمدغذو | :

 زارا لاه طقاس ىأ ةزمه ل اثمر ده لحرو ئتناو سان روظقاس أ كي رحل اب ةزده نال |
 ىاةياوروهو لاذلابء_:مدوجأ عضوملا! ذه ىفلادااوهو هردهلا ناش اراساذاىفا ||

 رد هوت ىأ اريده ماهلارد هو تاءةسئأ ارو دهر دوه ” تر تر دهف هبرمضو دمعس |

 رد جااك ىل-كلاىفو اردهترد هتاذكوردا اوه لد او هنتر قهتوص دذر ىأ اري دهربعبلا ظ

 ةرياطملا ىف سم ىذلاريءيااك ئث كل ذءارو سدلو باجيو يصد رجال الثم برمضي ةنعلا ىف ||

 ةيواعمبطاذع ةيقعنب دماولا لاف رده. وعو بارعضلا نم عنج |[

 ع راخقشمذىرتهت 4 ىعملا عد لاكر هدإا تءاطق : |

 ىأر دهأ ف وجو روزا دعب ذل ذو دسعوبأ لاق ق.قرلؤسأو هالعأز شاذ نيلاماهلاو 1:

 مسالاو ارذهرذهيورذ مي هقطنم قرذه هذ ب هنأسل مظعىأ فر هلار دذو يف ا

 راذهوةزمهلاثهةرذهولاذااريم كسب رده لح رلاو نانذ هلا ردو كب رضتابرذولا | '

 وعادحلا ] زسارلا لاه راذهموأ .

 امذلبلا يميراذهرذم+ ه٠ .اقثأنأىسحىتذأىلا ||
 رعاشلال را 1 ةمدختاو مااكل ف.ةش ناب رذهلجرورثك اىأه٠الك فرذدأ '

 مودنخ مار كالنار ذه هب ٠ مها ىعسءاوش اهنماووتش مشاامادا ْ

 ردى الاو ةدرقودرق لاثمةرره عجل اورو: ااًرهأا ( در+ ( ردَر نم ىأابنمهوغأ

 لاهو ةأ سما مسارهو عضو مزه سأر د برقدتيز ع قنعرل انا ْ

 ؛ رهتسمنونج تاعانمو و رهتقاشمأ مويلا تومصأ ْ ٠

 ىأ نين اره فرعيالن الفلا فو .هتهر حصص ىأ ار هنررهكلوق نم مسءالاّرولاو ظ
 |ءاد ارهلاو اهتوتربلاو غلا ءاطذ لسنا اذهف رولا لاةيو ربي نم ههركي نمفرعيال |
 ثد رح نب نالبغاو رع وأد شنأ وهذم مست لبالاذخأي ْ

 فدان ل ولسا نوع 3 ىنافزا ارهاهق نكد ناف

 ةرورومهقانو رورهمريعب و رارهرب ىلب ءالات ردن هتملوقتةدئازءايلاو الستان ىأ |

 : ىرسقلاهتنا دبع ني دلاخح ذم تءمكل لاق ||

 لاقتبم نوما رمال 5 اردك ان[ ارش ن فداصيالو : ْ

 باكل ا رير_هواهباصصأدي روهو لبال ارك ذو*ىبولاب رسا ١ ىرم هلا ىنءيءاملاىأهيهلوق |
 درعا 'ةد 2 فص لاقو زير هرب يباكلار ه دقز درعا | ىلع هريص لق نم هس انو دهنو د ظ 1

 : هنا لئااو بالا رديت و 8 ةودثءامودلام هلأ اديك اذا 0

 ىأةراهو .٠ انلاؤغلااوز_متى- . .ةركنعلاف اهه رككأا ره برطاو لكلا ناللرغي

 ل حام ٠١
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 الظامحاص ىلعاممتمدجاو لك يدأ اذا |

 حاعسلا لاه انتاوؤطنملاف

 مم ممل تنسوا حمل ا

 م (لامال 475

 4 ا داورضنإلا لاش رب_نولاو ةيلعفوجو ةلاضفل ل. هرعشلا ىف نوكي ىذلاوهو ةيربههسأر ف

 1 ً | 7 رعاشلال اق ةرازف ىئبةغل شرب: ماا م عامضأ ا ءاسمأ نمدي زون لاف عبضلا

 ظ ىراواهادنز نءريمشولامأ . »ع مج * ىف مان امص هللا لتاقأب

 1 ندم امةسلاريسكتلابرتهلا (رته ) رينهلاامأنان الل ليق هنمو شطاربتولا دسعو أ لاقو

 ركهااو ارئاهرمضا# نمارته عجارب ر صني سوأ لاق هديك وبوهورتا هرته لاسةي مالكلا

 || راهموهفل_> رلارته» ًاوراةعأرتهل هنااسهادناك اذاىلبرلل لاقي ةبهادلا او بعقل اشي
 ٠019| لوسعأابا :لامرتهتمنالفوربكلانمافرخر اص ىأ

 ا هرجهدقو لصولاةضرءهلا ( رجع

 | ضرأ نمةرحاهملاو ة.. دما ىلا ةرع »ر ةشدل | ىلا: ةرحش نانرسملاو ةردمأا مسالاوانار شو

 رجه ضي رملار قار قانا ولااطبأ ردهلاو غطاقتلا رحاهتلاو ةيناثالىلوالا ل رت ضرأىلا
 0 هلوقىف لولا اذهتةامميهاربان «اكور دسعوب أ لاق روء40 مالكل اورجاهوهفارعش

 ْ اذا ضيرملاىلارتولاو وه اري_غةمضاولا# لاه ارو همنآ ارقلا اذهاوذ_ئاىوتناىلاعت

 |شاخالاوهو راجعالا نم مسالا مضلانر هل او هون د هاجم نعو لاه قط اريسغلاهر عش

0-0 
 01 ارمهأو همفراجام الكا هيلع « ةرضنئ لاف قازعالاة داك

 ظ 0 !ةلالرتفلال حاسبك تارسممو تار اج ءامزو ىنخ الاف مالكلارثك اذا كلذكو

 ةمرلاو د لاه رخادادمش ما ددعر اهنلا فضصن

 . حدي فرطلابر لاو ىدضلا لاب نا اهضاكمب زاداكيرافةمءادسو

 00 سلو عا لاه رانهنلارسع هنم لو

 ا لوا :اريغورازنلاءاصاذ !لومذ # ةريس كانع مهلا لسو اهعدق

 ا ريجبمتلاو لل صالاو ةرخانهلا تقو فأن ياسوملاةناك نيرجهمانلهأاشن أ لاقدو
 . وزعت الواورحا.ه ثيدحلا فو نيرجاهلاب هم شن ىأنالفرمتوةرجاهلا قريسلا ارسممااو

 ْ هقعانتب ىذلاوهلاشيورجهمريسيوريسسلاو مصنلا ىف ةقئاف ىأر سهم ةقانلايء افلا
 . .رعاشلال اه هنو اوال

 62 1 -”ىاعسر فاذقلا ضوز # هموأنابوؤاا رغهم ل ركرع

 م ىأط هنود نا_.ءامو : دششو ءوئلكا ىف لان مرك أىأ اذه نم رده أ اذدو

 8 لا وذلاه كرتىأرعجو ةيشاملاهنرسسكيذلا ضولا سسريدهلاو هلم قاطال قلط لاقي

 اهريدشو اهاسب : الا بطرلا نم 00 هل تزءاممءاصلفلاب قبب مو

 عساولا ريمهلاب”ىرفلا ىرغي نانقلادنتأو ريبكلا ضوملارمجهلاو رحاهلا 0

 1 اا كالا ورك لا ذمدلب مساردش رَء

 [|| ىريمعالاو ىريهلا كلذكو ةداعلاو بأدلا قيسقلا لائم جهلاوىربخهانبلا ل فهنسو

 دمي ل راسفلا قمدألا هنأ دو هن داع ىأءايرجإو هاريسماو هاري غل اد لازام ل اع

 || لوة:بةملافدشال او لص ناك ن فانا رعناكنا هوقح ىلا ةشب مث ريعبلا لجر خسر ىف

 عحويحسجب ريسسب  ممجو دج فمع سم <

 و
 هلا



 416 رجالا 6 ظ _ (ماولا ل ضف)

 يلا جرام وعفنأ ترتووهنئارقومل لاقا رقواش رقي هنذأهقارةوو نيكسنلاب |

 ش قشعالا لاق ٠ هتءعدصا رو مرقأ ملفعلا تزقووروتؤ

 . مظعلاىق ترقووانا ارنس انف ترثك أدقر هدا

 أ| هنلااهرقوأو رسكلة نالت ةو هم لوقت هدكذسف هريغوازخج رغاشتا بص نآةرقإلا |
 ]1 ا جامقلا لاه هلتااهصه نايتصرلتمشاسكلا

 إ ارافوالاهرو ف تحابأو « ارارصا نطئتسم هن 17 ش د

 ” ههصملا لّمحا هنأ ىأ ةمزهو هان ىعي ةرضض ف ةرقو تناك ةبيصمملا ىلءرعصلا ىفلاسقي ظ

 1 راح ل-<راوقو دقو هنارزلاو لاا راق ولاو ةرضدلاىفةمزهلا كل: لثمالا همفرثؤت لو
 حارلا لاه روةووهف ثان اذا ةرق ل

 رقد موقلانعيصام ذأ تب # رهم د لاحرلا قالخ أ لكب

 فذ 5 نررقا ديرب هن 177 ارقاانماذسهف مفلاءر ةوّنكسوب ىف نرقوىلاعت هللا لاهو

 لمد وراهد هدام" كر فلالا نع ىغت سف فانقلا ىلع اهتكذ قلتو فيفا ىلوالا ءارلا
 نوهكهت ملظفك ىرقأك اذ ىلءءارلارم كب تدرقا نم نوكمن أاضي أ يسكلابأ رق نم ةءارق ا

 ىلاهتدل ايمواشبا عب زرتلاو مل ءالاربق ةونلاو فيفضل ذاوش نم .ودوانعرسكوءاظا ا حقي |

 برم ىأر قوم ىل-برو نيفخالا نع ةمظع هلق نوفا ال ىأ ازاكو هقنوجزتالم علام ظ
 ىز وقت ىلا ىئمأن نكي ناف جالا لاه ءانواولا تءاقر ويد هلم أو راقولا روق او

 هنأهامعم لاسق» و عابس اريقوريشف مهل اوق و ةيطظع لم 1 اىفةرق رق ةريق ةولاوىراقإ و ىسمأىأ | | ٍإ

 ْ ةرقب فصب ةمزلاو ذ لاق . .مغلاربق ارت رقوأ ٍ
 اهريقوماملافاوج أنّمدي 5 ةهنب يسب ابق ١

 . ىلا بلغإلا لاه . واولا نم ضودعاهلاوةرتلا كلذكذ |
 .اراكو ةرق هئمرتكأ 5 اراغااكل ماشي ؟رناام غ 1 :

 ركولا كوشي ورعابأ تعمم مسوي و ألافّزاكو ا ؤروكو عسباو هشعرتاطلاركو 06 ا
 ةقانلا تركوو هركو ل هد ىأاركوركي راطلازكو دقورعهشو أ ليس ىف ناك اعمسخش غلا
 ةريضق ىأ اسد ىركو ةقانو سرفلاكل ذكو وزن همثو دعى موىرولاتدءاذا اركوركست

 اهتوطبت الّضاىزغم فص لاو ١. زك هن رو كلدكو هن الماركوءاقسلا تركوو | ْ

 ماعطىهوةريكو لاذانتاركو تلاوه وأو هنطن نالفركو كلذكو هاريك وناط رفمداز مغ | ْ

 هتلصو- نئالتمارئاطلاركودو عاضت تورك وف ىتح برش ىععصالا لافءانبا |
 لاقي هروبه عجب اوربهلا كلذكو ل ضرال مذهل موب ( ( املا ل سخ) ظ

 هلت هطق قأ 5 ةريخ سلا نم هلت ريش دقو !نم ةعطقلا ةرههل او ىفاوزلا نبنودعلاىح

 كارو يه عي لاب ملارثك ناك اذار أورو فارعزبيرسكألب لج اردقوة عاق

 رعشلاريثكلا درقلارب وهلاوةاريهو ةرتغةقاستلاو بوقعن نع محلل اوغو ريسهلاورتولاريثك ْ

 اراه ترث نست ذو 5 تءقربتف عاهل تاقف ترس لاهو رابهلاكلذكو

 ألاقي ودع لج 7 وشوادبأىأ دعه ةريخ كنت لمهلوقو سب شيقل عما
 22 مل ل ويوسع مم مم ا ا عملا ممم مع ع مصل يم صمم هل يل رولا مما راياحس و موس
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 ْ ْ | لع ةزدصترغو أ دقو ”لعزبلاب هملاوءاووهفار غورغو ”ىلء هز دنصرعو لوقت كب ركاب

 ظ | معذب "ىجوهوريزخا نا همف امعساعرو هتماغأ ىأءاملا ترغوأ او ظمغلا نم هنأ ىأن الف |

 رغعاشلال اه ."ىراصتلاع ن*موةلءنوهو

 رافال يا ةهاركك 5 مي مناكم تيار داو ا

 تقرغاسرففصد لاف اهي ولاهم لا ةرابخع ابن نضسينيلاةريسغولاو |

 ريغولا نيالا ف فضولا شوشن « اهتمالب رلاىفءاملا نش ظ

 00 م ريغوتلا كلذكو نيالا ترغوأ هم لو ْ

 ٌْ . غول حيرصلا قياما نعو #2 ةسن هلال نعادا يم لد اذسف

 0 ني ارلا لاق مهتاوصأ ىأ دل ارغو تعمتو

 ْ رغواذاهرغوزرو لل « رهج نا هئاهزام اك 0
 ظ انيدارسغوماطقرغو 1 هيباصسأ | لءئاسسعتصروظ ىف . ليمن لافو ١

 | نم هلاهلعب ضرألا لجرلا كلملارغوب نارانغيالا لاسةيوهافوتسا ىأ حاره ىلءاعلارغواو
 [رينكلا لادارثولا فو ) ةداومة لن ىهقاراسغيا جارخلان اذ ىعسيدقو حارعريغ

 ؤ | ماتائناب وذوم او نيب .كسنملاب تأ ىتلا ىه هوةمللا م ةجلبا ٌمنذالا ةمصن ىلارعشلا ةرف رفولاوا

 | هضرع همر فو كاوق نم دم كذرذول مهاوتو( ١ )اروفو هتسفنب ئئلارفوو ارثو ئذدلا ترفودأ
 1 | اذهبرضر ربو لةتالودمعورفو لوة:نأ كلذ ثااك لع ضرعاذا ار ما١لاوهلاموأ

 | اضيأ ةرفو ةرفوورقو !هتن ف ضر أ هذهو ططستربغن مك.لعددريف ئثل ا «.طعت لحرلا لثملا :

 ' ىذعالالاه

 ا ار 0-7 اهضرع .ريسلا صقش. الس دئرع و

 ةمرااوذ لاه رفوأ ءاقسو ؛ئثاهعدأ نم صقل ل ىتالءارفو ةذا ص لاسةيو |
 بكل اهننم هتعيض ل كل شم « اهزراو>-ىئ ا أةفرغءاركو ١

 | نورفاوتم مه لاشيو هتاهرح ىرىأ هب | هلل رفونو ءافوتساىأ هرفوساواريفؤن هقح ةملعرفوو

 |دابجالاتايرذانبلع تيد * راغب اوثدب نمامت اك رحاراا لوقو: ريثكم ه ىأ

 0 راقشاو كور رو رابثالا اهيلع تب دىع راااهرذو انعام اكلة. ماقلاوهوروفولا نموهانمتا |

 ْ | هرقوأ نم فاَقلأن كوا نربوهاقوتساىأحارفنا لماغلارغوأ نمراغباو ىوربو داو ىعملاو

 1 | ةزقؤ ل مصيفابنلاقي لت ايكلابرقولاو نذالاىلقتلا خفلارقولا (ر ف لفل

 | اه ورمتلا لسيف و سال ووأتخلاو للا لع رقولا لمعت ديامزثك أون درمعم رقو دقو |
 "هلك لاشي اهل رثك ىأ لاخلا ترقوأو الرقثال_+ كلج اذا فاقلا فب ةرق ومد عا

 رقوم ل.ةامناوهلذعال سد ل عفا ّنال سادقلا ريغ ىلءو»هورقو كحق ةرقومورقوموةرقوءأ
 قنا او ديره وعنا لماح ة أ سعا كلوق سامق ىلع فال ام يكل

 1 المح فصيدتسل ل اوقىفىؤردقو ذاشف عفلاب|

 نوه كمزقومابتخ تاع لعل ىفعراوك بصعا 20:1
 ءبنانأالا كيرلا ردصم سانقو تمصاكأ ارقورتويرسكلاهنذأ ت رقودقورف اوم عمجاو أ
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 مك ضو داولال)
 [أاراجول اوةربو نكلو*ءابو ثنؤملا ىف لاسقيالو لل و" ال ل ةمرحو "الهثماقإو تنشأ |

 1 سيقلاو ما لاق عضومةريبوو عبضلا ترم 0
 ْ لفطمةرحو سو نمةرظطان « قو لسأ نع ىدتو 37

 | رمحو ا ترم ىههف لزئماس مذ سدا الم نوءبرأ ىهو ةرصبلاو دكمنييةرسو ىدمإل) لا ا
 ْ اضيأرتبولاو رسو عسمباوء ظلك ضرالاب قلم ازجة و دن ردلاءةرحولا ع( ظ

 هرذص ىفورغو ىأ ”ىلع رد صوتو دقو ردا رسوب بهذي ث يدحلا و لغل لثمردملا
 | ةردفلا نيكس ةلايةرذولا (مذد) كيرممل ابر دصملاو مسا اوهردرع غو لم ءنيكسنا انرحو< قل

 أ ياست: ب رعلا تاكو فذق ةلك ىهو ةرذولا ةَماشْي |! مهلؤقدتمو للا نضةعطقلا ىهو
 مدبب وو تاءارلات اذ نئاابو ناك رلا ل-ما قام نب انما اوقب "باسات تناك اك اهب

 هعدى ا هرذلوةتو هتطرشاذاح رلباكلذكو هتعطقاريذو معلا تر ذوورقو ةر :لثمرذو
 هردولاةدءالو هردص تءمأ دقو هعسهعسو لم مهر ذي, هرد ةوهلص أو هعدب ىأ هر ايوغو |

 مالارزولاو ل ءلارزولا لو للارزولا (مذد ) 'لراتوهو هكر ت نكس و رذاوالو
 رءاشلا لاق . حالسلاو ةراكسلاو جلاب

 اروك ذالخوالاو طاحامر ه» اهرازو ب رعلل تددعأو

 ةرازولا ىفةسغل ةرازولاو ل#:ىأهرزو هنع لمح هنال لك اوملا ليك "الك رزاوملاريزؤلاو

 لوح لس ٠ «فملءتفاوهو رزولا بكرل->رئارزتاو هلرْزو د وريءالارزاون وهو نالفذرزوةسادقو
 ا مأتال ش ةاالا لانو قر ]ل ا اا ىرخ رزوةرزاورزتالو ىاسعت لوقو

 + - اليف ايس 1 كلوال ايزو ||| ثيدحلا فلاقاغ اوروزوموهةرزوبرزوورزدزوو رزوف رزو هنم لوة:كاف ىرخأ غامد
 -76”كنرايررو ترزووهنزرح ؟ئذلاترزوورعوبأ تاروزوم لاسادرف ًاولو تازو- أ متاك-1تاروزأم

 هإ زوم_مريغراشدملابة كلنا ترمشو سو اهراهم ااهتلس ترزو دق لاهو هتيلغانالف

 أ ةرشاولا هلا نعل ثر دا ىفو اهةقيرتوا_منانسأ ةأر ادت نأاضدأرشولاو ترشأ ف ةسغاأ
 | ةداسوو ةداساو ثروو ثرااولافاكدهعااودورمدالا ىف: ةارصولا صو )3 رمشتوأ او

 | اهرصو ىمضبقو اضرأ ىنمىرتسشا اذ هنا ثيدحلا ىفوةدهعلا ٍباَمَوْكصلارممولاو

 ظ ترضو لاسقي مدا ااونردلا ريذولا .) ضد ) نمل ىنرطءبالو رمصولا "ىلع ةريوهالسف |
 رعاشلال اه تءتدىأارضورضو ةعصقلا

 ديزلازمضو اهب قلع ل نب رانأ « ماسبب طو نع يدل اان أى تغمس ْ
 | ةقيل لاقي ةدسءونأ. دساف ماعط نمهدد ير نمناسنالا هش امرمضؤلاورمونأ لاق
 راطوالا عسملاو لعفهسثم ديالو ةحاملارطولا ) رطو )إ رضضولا هريغو ءانهلا

 ةروعو مضلاب رعو دقورعو لقنالو ىنددالا لاق عو بلطمو نيكستلايرعو لبج 1 رعد )
 رءونالذوا زعو هتدجوئدلا ثرعوتسادقواريعو انأهترعووارعوراسضفاكأر ءوكلذكو

 د ةرغولا(َن و( هلعانمتارعوو تووزعو لملق لاقي هلإقهز ءوأو هلءاق ىأ فو رغما

 ند ضلاو ظدغلا نمدقو وو ادعو نغض ىأنيكستلانرغ ءو ”ىلءهردصض قلئق هنموُرْعا دقو |

 1 1ونص زعيم و متعب و ب م 2 و ا وصوم 0 و سو بوو ور
 ' لل حاد 5-056



 دز 0. 107ه
 ] * د مص. حصل حمام مع تيما

 1 ا 1 ربوالا تاثنع كدمممدقاو 5 القاسعواوك |كةدنج داو

 0 بنرالاتزبو لانقنو نورسخع مهونزووأ مهول ا ذاو ىلاعت هلق لاق كل تدم
 ]| هدئنص لرخ نى و ترآلاباودلان .رب ويانا زوب ألاف يسب

 أ الكا لع ثيثوف نزح عضوم ىلا ترطت 5-5 ..اط اذا اهمال ةريولاوه متاسوب ألام دسعوبأ

 1 ارثؤلا ( وألا حويالانبح ماك اذا هزغم فاضي, ل جرلاربوو تب السل هيفاسرثأ نيثي
 1| أ أوم عدلا قز العا لكأ ةغلامأف ةيلاعلا لهأ ةغلهذهلحذلا ملا رتولاودرفلارمسكسلاب
 أ ةريكلا ع نطانىف ىذلا قرعلاةرتولاو سوا ازانوأ دحاو كير دل ايرتولاو امهيةرمسكمأ اف ب6

 اا نزلا وهرايشان ل ةرتووةرتولا كلذكو نير نيزأمابا عن فشالا:رثووةددلجودوأ |

 1 الا ت-الزيسوةرتو دلع قام لاب راتلاا سلا ةريتولاو ةدحاو ةرمتو ىلء لازام لاية رطلا |

 ظ اريقت ثيناغيض ف سيو ذهلا لاق ةعيرطلا نضرالا نمةريثولاو روتفاكأت زرت وهف
 لدهم هاج دذع اهي دب * تادبمثرب ”انتولاب تح اذف

 ١ || ليقول كىئارو وملارت شم ىأت عاذ هلوقع ضل غباصأ نيباهرتات رلاورعوأ لاهو [

 || ناوكاعت ةوقد: همةثىأ هنق- هرثواذكو ةرئوارتو هرش :هرتوهستملوقتهمديئلر ديل

 : | دي رتتنأو تلات اخد لوةناك مكلادعأ فمك صقنتي نا ىأ مكلاعأم كسصرتب

 ْ 0 اضنأ ةعردلا ىشو نءطأ !اهنفلعت بقعن مةقلح ةزيولاو تدبااىف تلخد
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 || هتسوقرتوأو هنالهرتوأ لاق .ذؤ أى هرثوأو ادؤم٠ نكتلا|/ةزقولمأللا اع ة ضر ةىراس'

 ”اينالا نيبةرتاوكلا نوكنالو ةعباثلا ةزنا اوملاوريورهغي ض ان! لما قو ىئدعاد 0
 رظفتو امون موهتنأ موصلا ةرئاومو "رلضا وسر دكر اش نيهخالاو ةرتذا امن تعقواداالا

 نتكلا |ترتاو كلذكورتؤلا نم لص أ نال هلصا وملا هيداربالو ارتوارتو هي أت ونيمودوأ امو
 ىدح !عضنةرئاوتم ةقانو عظات نأريغن مارثو ارتو ضعب رثإ ف اهضعد تءاحىأ ترئاودف

 1 || ناتغلاهف ىرتتو بك, رلا ىلع قشبف اعماموعشنالو ىرشالا عشت اوربا فال هيكر

 !١ دوجأوفو ثينأتلا فا اهمال فج ةفقرعملا ف افرض رتنك قلع ل -ةمنونتالو نونا

 | لا دعاودمبادحاوكأى رثتاةاسرانلسرأ ىلا عت هت! لاهدرفلاوهورتولا نم ىرتو ا-هلصأو

 ألاقي هرمسكلابرثولا كل ذكر ىطولا لما رغاارعثولا 1 ُر 2 ةةطماهفلأ ل_هجاموتنموأإ| هب

 أ ديزوبأ لاؤطوىأ ةرانو مضاانئشل ارثوو هللا ةريستك ةريثو ة أ سضاورابثوو رثو هاما

 : 008 ىاطتلا لاف م للا راك ة>اناولاو م ةرثك ةرانئولا

 1 اناماوةراثو دي زتلبال ٠ 3س درب عدخلا لقشاانغ'اكو

 دك اذا رثواهزني لمقلااع رثو لاقي قلتال مةقاشل محرر ف عقيل فل اءام فل اهرثولاو
 1 ةرثسو تحب :وقعاو:ت الو تسال ثم همم ترثك ماى شلا نمترثودداو رق واهبارمض
 اي فار جلارثانملاام أو دبع وبأ لاقرما ازال ان اداوم مدلل زل

 || ظسو فرحوتءاودللا ارو-ولا روحو ريو أ جابي د نم مدهبلا بك ١ ىه نم تناك[ مناف ىهنلا

 ”نو_لا ترجو هنملوقتم هلا
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 ١1+  (ي») (واولا لذ

 0 + نع دحاول بريء دقوراسممأ ىأ رمنو تانج ىفىلاعت هلوقورامتالا دح اورهنل او
 1 0 هضريغي راهن بح اصو ًاروخلجرو ةعسو ءاسض ىف لاقيوربدلا نولويو ىلا.عث ْ
 : رتب االف مصل اىرأ ىتم 5 ره ىناقاململ تنكنا 00 1

 ىريربكججلهارغ :هيسفنل هدو ضرالا ف ىرحاداءاملار مو هن رف ماترد أ
 ب ودو.أ لاف روتساورهجدقف |

 رم تارفو بصق ىلع 5 ةمج تلت اق, تماقأ 5
 ميطحلا نب سدق لاه اهعسو ةنهالا رمنأو هت[ ىأ مالا تروخأد|

 اهءاروام هنود نم ماه ىرب .٠ اهةفث رمخاف ىك اهب تكلم 0-0-0

 دابءارلاو نوذلا خفإ :ناورمنو هربز ىأ هرهتناو هرهنو رابنلا ن نمانرهنأو عسنائئلارهتتسادأ '

 ثيدحلا فو كا اهملارباهنلا (ريجن )) مهتساكك هبف نوفل ,موقلا ةمنن أن بوك“ اذنةرهنااو |

 ا اهدحاو ةفرشم لامر ل ابجرمب اناا يمص الربان ىف هننا هيهذأ شو اهمنمالام عسب نم |

 ترن لوقت قبأو قفصأ ناك يرين ىلع جيا ذافاضبأ هتممو بوذا لسعربنلا ( ري ]دو '

 .نايفزلا لاهو قا رهو قارأ لدم هنرنهو بوث ترنأ كا ذكواربن هرينآ بوثلا|
 :قئردهلاهيىدسيوأرشب #» قفلغلا هلع ماط لهنمو : ١

 قنعفةض ريعملا ةيثحلما نا لهل اريو همح اص دش فاعض هن وردت هوتاكأ نب رو ذ لجرو ظ
 دجنأو ةرضاهمىبل ليصريملاو هنم مضشإ أم قب لما رثورازالاو تارننا نيجي روثلا|
 : حجالدالان ماوامدق وعلا 0 حاوس نمور نع منلبقأ : ىنممالا|
 )1 راب :ىناه همساوةبادصصلا نم ةءاضق نمل جرراسن نب ةدربوبأو :

 هتقان ف در دل لاق . ,رعذو هعزفأ ىأارأو هرثبهرأو (ناد) شن ارض )

 لغم قلنا |ذايق اسناد 5 .اهيدأوي) سناكنلا بلسق 1
 افاعماهعمتفلأواهيلا تمضنا اذاةبادلا ىرأتبادلا مهلوق مدل« نوب لءاور نمو |
 هنعهاكحراغن ىلع تعبت ل بالا ترو سا ىىمصالا ”ىر الا نموهوانأ .هتب زاوادتاو |
 ١ ةيشاتس !ليقلهسا فاح راقت ناك ذاف بلا تيدعش ترا ذاب زون ل اهو دسع وأ ا
 | رعاشلا لاه“ لمةعىب مالك اذهلاق ْ
 است ياسا اع ءطااو هج قداضن مسهل رع ملام ْ 0 1

 نيكستابةربولا ( رو )إ هنمب ىاةموهو لاوراوالاةديدش هلءذ ىلعةرياو ضر 1ىقاسكلا ظ

 هيورابووربواوعو توسلا ىف ( ؟) نجرئاهابةذالنوللاءالتطروت لا نمرغصأ ةود |
 أ دقوداعل تناك أ ماطق لثمدايدو هم ولاضي أ ربولاو ةربؤ لدرلا مس
 ا ٠ دايو عر هدر ١ ىعالا لاق رعشلا اذه رعأأ 1

 نعاشلا لاق دحأوا رباواهيامو نب ولازيثك ظ

 ادق ل راغصت 15 ندألا كنب دلزوأا



 بعز ,غ.1 وه

 1 ١ ناكر ىأ لعد رخأ ةعقبوءاضم ةعشب همن روك ةنأودو رْلا مش ىلعاكذلا لما نم

 3 1 رخل تالءدعو اوريسغتو ةفركنت ىأهلرغت ىعسالارغأ أعجب ضايوداوساهيةىت |ارغلا منلاو
 : ' رعاشلا لوقو: نامضغار كيستمالا ادب أ هاقلتال
 5 | تارعالااهلتفوصلان ءةدرب ةرغلا اوديدحلاو د! ناولأ ف ال_ةخالرغلانارهب_ثنىأ

 1 اسنان ئارعتامو هتروما قدسأ هيزغقىلار ءا هنو: :-ىف ”ىل طال دعست لح ىفو

 | ظ ,ءانضااروثلا 2 لجر مسا مضلابةرا يو كاز ىأريغ ب سحو ب ذعزيغو أ ناك ابذع

 1 |انأوءابلاو ذ دو اكد سالا سرسضم لاق ءاظلا نم هرغنلااضيأ رونااوراونأ اعلا 5

 هلة قف تس داك دق

 ٍْ انيرووهالامر رام « اهناك دس عثا!اهلعت ادن:
 آ ّنالواولا ىلع ةعضأا اوهركمنهناالا لذقولاذق لم لعفوهو ةس رلا نمزرشى رووداو

 3 ا 'ديرت ىهو تق دوا اذاراون قيذو سرفوةأر 11 .6- «هلمؤرورفلا ىهوراونةدخاولا

 1 ا |اراواوارونروفأئنلا نمترنلوقتو حك انلاةلودن رعفهرت فعضاسمتمكإ ذىفو ل عقلا

 رعاشلالاف نوما ارم 9

 حاملا لاهو

 .[/ ادقواقلحاو رن ديلا اوسلاذاموق

 هس تنلم الاوفبو 5 قورفاياذام عرس ارونأ

 ...[أدانتماو ئنلارانأو هترفن أ ىريغترنو اراونلا سنأتلاب نطلخي
 . 1| ترون لاقياهراهزإت :رهشل ربو ونتورافسالارب ونملاو ةرانالاربوننلاوءاضأ ىأ قس
 : اةرتوتاهرمغ_هنثالواولا نمئهو ة*ومرانلاواهرون ترس أ ىأاضي أ ترانأو ةرصش

 قواهتمءام ىأةقانلا ءذهراناممهلوقو اها قامةرمكملءاب واؤلا تباَعنانارمنورون ا

 1 اراوالا نم ى ؛كدقرا لاو وه رانلانمهلانآ اوةسدقو :حارالاقو .اهران اهرادغلثملا

 |نءرانلاترونت وءانصشو ةوادسعىأةر' أنمسهن لاث,ءاملا ولاول اهتاعساو ارامل لوي :

 ظ ارووثااو رانا لوةدم_وضغو ةروذلاب ىلطت لرلا ارونتو اتريد دلعي

 ٠ | اذا هنعار دون دقو ةزمه ةموعضملاواولا بان أ كلو را هذاا

 0 (لءرانلاوةراؤونت ةدح اولارصشلارونديدشتلاو مذااءراونا اوروؤنلا العر ذ م ةرباداهزرغ

 ا 0

0| 
١ | 

 ا

 نفي للا تاو

 ا ١ / ناخدوهو سنا

 : ًارامملاوذهلقامناو زيارات ربلطا نب ةعرباهمساو ملا كوام نم كلَمرانملاو دوق رطلا

 ْ انهلعنذؤيى لا ةرانماو عجماذا اهيىدت ل يزاغم ف هقب رط ىلعراسملا برمض نة لؤأ هنال

 1 ْ 000 ء6ةرانتسالان هل عقم ىعو جارمسلا وقوف عض وباماضبأ ةراثملاو

 0 ةسد 000 يللا يبل انملاه نكو رولا نم هنالواؤلا

 ريش لوقو بواصم هلصأو بث انهمو

 : 'دو:مورا وذ ىلا نو دن ٠و 1 زك ثيرازا ادب ىلءىلإل

 ش (بادعلا ء غم الاك عميالو لدللا دب طزاببلاا (2) مياس ىةّرحرهظ ىفنال اوه

 نأتسك

 ايصال اج

 رونلاب ديرو ىل#ل دي رث #2 رهضل اء انما نا ديرثلاالول

| 

1 

| 
 ا

| 

 أ نبادلتنأو بح»و باص“ ل مره ريمكسحلا فو رهخأ هلءلق ىف تاق هنعو ن اف بارمملاو

 : ا 5 تاويل نك قوما وك ذاكرا نرخ ناو

 تع ١
 رهتااو



 41٠84 رز 1 ثلا

 يد لضأريشنلاو  قتوءرغقثن مهن تعفاد الا لاق "يع :قالدعبا وسياىأ
 فرقت اا[

 "ىو دعلارادملا لاه رة:اهموةرقن ىهذار ا ٍإ ١

 رقئلاك انالظع ىثعووذ ه٠ هعالضأىف ظ.غلاتو حو أ

 نوكتسأرلا ةمضةريغصركي ف انقلاو يملا مضدرةنملاو ارقنر قت دقو نابضغلا قتلا لامقيو |
 ةمرل'وذ لاك لودعملا ميملارسكسب رقت اورقاذملا علباو يرتخ
 نال را 5 0 رب نع ىداا ضنت

 هنمو فكىأهنءرقنأو 2 ىرقنتنأت :شامىرقنو .. نحارلالاق ريذمدلالثم]]

 رةنعىوقءادعأ نعانأ امو * ئطذو ىف توام ىرمعا رعاشلالوقأ ٍإ

 ةرغح وهو ةفغرأو فدغر ل_ثءريق: عجباضدأ و دو مورلل ةعلق اهبف عضوم ةرقن ا ودكم ب تح |

 ئ ( نه وسالا لا ضال يف | ْ
 اوطانمءجتارغلاءام « مهلعل مسن ةره باول ٠21

 3 وأ ركتنزسكلاءلجرلا تر دقو ةذرعااًدض ركنا( ركم ال ا 3

 .اعلصلاو بيشلاال'ثد اولا نم ه ترككىلاناك امو تركت أو ىئعالا لاق ىعجهلك |
 3 : ريبغتراكمالاوريكشل ورك انمماد_تاورك.ملاو ل وهلا ريغ فهريغ ىأزركتنتف هركق دقو |

 كس ىذا!كلذكو ركشم اد ىأ( 5 ركش و رجب لجرو نيكلماسم# 'ركتؤركتموركسملا|

 ركف شي فو اؤاكو رهاش ١١لاو رسءورمسع لذم ل رح دقؤار كنائش تشجا 1 ْ

 ريابتلاو :لاوعالا فن تناك الا ديدككابلا .لاد_مت انا. ةسون ألاف ةلنتاه ىأ هركانو '

 طك .هبلاو تيارا( 0 دصقريغ ىلءروكش قيرطول_هادضلا ا

 3 ىرغ ةمهملاةيسنلاو ةعل رن دسأ نب "يلب دس نم ”ىع دنب ىدفأ نب بند نب طساف نير غ ْ ْ
 م ءانوذلا كب رع رغو روسكمربغادحاو فرج هيفنأل تارسكلا ىلاوتلا شاصتسا بلا |

 عط عمو غسطم ىل دعس نب رو 0-0 ىرأ دقو دعس نب رغ ىند دعت لاقو ل+رأ ظ

 031 رغأ تاه“ونزا اوهنب ركب نيد واعف ةعصءصنب صاع ب مو»و سدق نء"لسقوبأرمغو |

 ١ مب ركن الذو هلعاست اريةنريةح مهلا وق ةوهنع ىهنلا درو ىذلاو هو همست شف همقذ ل فرأت

 اةايملات رقدقو اع وقح ىفء١اش اذ ًايءادتز هزهدوأ الاثم ةالاو لضالا ىأريسقتلا | 1

 مم ودع اب ماب حو اطل ع |

 ١  1ةمع فكما هن! ناك ام ىأ نمْؤملا لاه نعر قمل هللا ناك ام هنع هللا ىذر سامع نبا لاق |

 ١ دةاىلاعت هللا لافر 2 ا دامت وشم لارا امهعجوركدملا ْ

 أ( اركسشمانطف ناك اذا لج رآل لاس. مضلابركسنل كل ذكو ءاغدلا ةراكسشلاو هلثمعا اركتلاو أ
 ذؤحاراكنالاو 22ثاو بعص ىأ ةذلانمعالار ف قو خفلاناضيأ هر كو هر 0 ٌْ

 |[وخو ”للسقو ارغو ةر ئ ”الاو رددوا ابن لافر همءرودةموهتعلر ذاشوهفرغ ا

 : اهنزأم-واوقو اطاقن الش ىف ىرترعلا نول ىلءذاضىأ ارمخرغي رمسكللان ب اهسلارغ دقو |[ ْ

 5 رمتالاورضخالادي ربا رعذح هخم !ةيرتال لاش ةؤفكر د 2 نئفخالا لاف ةرطمات وكرار |

0 



 | لاجرةدعدي رتل ءرغنلاو ةروعذم ىأءالا ف ةرخنت و ةرفان ىأةرغتتسمرجس هنمو
 | لا ةرفنءارملا لاف .ناكسالا,ةرشئلاور غنا! كلذكو هل-2 ءريغنلاو ةرسشعىلا ثالث نم

 00 ىرلاةدو الجر فدي سةااو مالاق هطهرىأهرفزوأ]

 ْ هرغن نمد ءالهلام *. هتيمرىتتالوهذ
 86 :اوهنناءازخأ هلنادلن او هلام هلعذ كمدتل ل> را كالو ةتص اذهو هح دع وشهو اءاعدو

 0 نا رع يدااءورقرغلا هسافرفتلاه ولاقت وب هلع“ ءاعدلا ىب_همريغديرت

 0“ . دشنأو ٌرقلامويدعب وهو مند

 2 رفا ةبلاهب قاسم أ تاو « اهتركذ نأ قهتلا نأ لهو
 يمرر !اموووكيرمتلاب رنا! مواضيأ لاقي و نا مهين اعدم

 ا هسلغىأ ريغال مضلانهرفل هر شتفهرفان لاشي بسلا ىفة يك احنا ةرفاثلاو بوقعين
 00 هئالعنب ةمقلع ىلع لمع اع در نياوحس#

 1 ٠ رئانللروفاملا فرتعاو 5 امكن ىذخ ىرعش تاقدق ْ

 هرثثأ كلذكو ةباغلان هيلع هلىىطق ىأ ارننت هلع هماع هرشنوأ بتااغلارفائلاو بول _ةملارومت اق

 1ىفو مرو ىأهدل-ر شنو هاححلاباىفَرمدقوالقأ ىأ ر 2و بص لك لمق سمت م -هجاوتو

 ا ئثلان «ئشلارانقن نموهانغادسعوبأ لاك مرو ىأهخ ناقل ظلال ييرطتم دحلا
 نيعلاونجلا رذ فل ” يه دنع هناك ايقادسقل ىأد |[هنع رش مهل وقو ه'مه دعاس وهنعه فا وهوأ]

 تت د رفخأاو ءادعااانأ باكو ادئزق ىلا وسن هنع هر: ىلال لمق ت داو اس ”ىلا رعالاف رهنع

 ئى اثرقنو اهطقتلار ةناهرقميةطارتاطاارقت 4 2( ديكو بوت رغعال عاسلا

 | اه وز: أس ا تلاه -تنعارقن لسجزلاترقنوز وصلا ف خضر وقاثلا فر ةنور اقذملاهتسقت

 | يبرالو نوري يذلا لاجرلا ىلعف ٌرمىأ ىرقنت ا ىلءىَرَالو ىرطن ىبىلعىف رع
 |كالدو هيهنعزت تب وصوهو ارقنسرءاا,ترقندقو نوبّرمنءنبي ف اوالاءابسنا ! ىلع أ |

 ارمنلادارأ رقئلادسذاةيوامنياانأ .رعاشلا لوقو فتم كاك نع كناسل نصلتنأ
 | فرحلا ةكرحامنأ عماسسلا العب اك اسس ناك اذا ف اقل ىلاءارلا ةكرح لدن فقوا. طلخا ||

 "تغقوو لقال 0تةثدناو سهلا ف كاذن وكنالو نكس ها بر صو ركب اذهل اوقتاك لصولاف

 ملاعب ىلسولا ىلعماببالا عرق نم ععستد وص هرةذلاو نك اسيلبق نكت او نؤكسأ | ىلع

 .رعاشلا لاق ىنناا ىفالا لمعت الاثش ىأَز ةنهنأنا ام ١

 تبثتنيحراذلاءىرحتنأو 5 ةرسقن كدب ال نأ ىرح ندو :ُ

| 
1 
1 

| 

 اىأد وقاله موعد وهاوقو رفا سلف بصي لاذاو ف دهأ باص اذا هسه بلار أد لاو ١

 0 اًضي راع الاودو ضء:نوداضعب وعدي نأو هو ةصاخةوءد

 ظ ةنانم بد الاىرتال ٠ ىلذلاوعدن:اة ثا! فن

 | ةريغ_صةرفحةر ةئلاوةكم لا ةرقئلاوانه هو انه»هن مطقلا ذاريطا ارق نمول أ لاسةيو

 اديداءاغأ فر دسالوقه:هوذاوثلا ارهط ىف ىلا رق ةنلاربقتلاو اهلا رقد هنمو ضرأل | ىف |

 ماهوءادصاربغمهالو #2 ريق ىف دمي املا سلف |

 ل0 مممجا ل ميمسلا اممم امج ع حج همم تجم١ جم دعس



 00 (رتخ) (نونلالدف)
 هورس سسوس ب بسسسسسسسووسوسووو سبسس بسسس بسسس اس يسم

 هورمضخ أ نيعلا قرزأ م طخ ِتاْذَدُ مهلا لثمةرعنلا ) رعأ ) لح درانس نيروظ:موأ

 ' لمة ء نبا لاو ةصاخ رئامللا تاو ذانم غسل هند فرط قارا

 هلهاوداهتشةصأ ىثموذاحأ وه هثامللو-رضالاتارعنلاىرت |
 رسكلابراسم ار عت هته لوقت ون ةدربالودسأر بكس رفراجلا فنأ ف ل ثداميروأ
 رعاش ثلا لاق ةرعن نانأ اورعتزاجو وك م

 رقئلازاجلا يديك « لطغيف ريل 0

 رغنلا نطق اس تاس دشأاو خامعلا ل اوقامأو ناكم فت شال ىذلارعذلا ورع .وبأ لاق و
 ديل ظقو اربد ايست خ1 زكلو : ارملل لاسقي بايذلا كل هيا ميشةفجالاهي دي ريف ْ

 جفلاءةرهذ ةسأز فنا ىودالا لاقو اربكىأ ةرعنلهسأر ىفّتا مهلوق ىمدالا لافاحوةلمأ
 مدلاةئفرافىأ | ارغئامويف فلاب ر 4 . قرعلار عثو دسعوبأ هن كلذ ىكحو هب مها سعأ ىأ

 رغاشلا لاه روءوراعت رءووفأ

 رم ف وللاب دنت شارل 5 عرادزو> تفذاضؤلةر امن ترص

 روع دناعلك حبو هب ور لافوزعش ىورب و را ا نحارلالاقو
 زحارلال اه مو ثدخلا ف توه ةرعنااو

 ءروذحم ىف أن متر هئلاو هو هروتملاةبفكلا بروا :

 انهن ضممفأ نالفامف رعئالإةنمن تاكا ملام ارتعنر عش ل--ءرلاز ءزدقو هناذا لق

 .اهرندنا م قدس ىلاربع اونلاد-اوروعانااو اهفءاغس ناك اذ انما فراعئلاالفناو

 ىأكارالارعتأو هديعب ىأ مهل ريغ نالف و بهذ ىأد الد! !ىفنالفرعنو توصاهلوءاملا ]|

 ارغنلاةه--اؤةزمسهلال ا ءمةرغنلا ) رغن) ةرعماارادةغهرتراصا ذاك[ ذورعأ
 ئحارلا لاف . ريقانملارجيريفاضعلاكريط ىف

 بغنربرش تازخو « بعب لة تافغاذا + كَم زفن ئطوخ قلع 0 -

 ىلل->رلارغتو نادرصؤ درص لمذا رفق عج اوزيغتلا مف امتع اشير لطلاب هريغسمل ١
 هنغهلل اىذر ىلع شن دح فوط نم هفو ب ىلغي ىذا اوه دج الا لاق طاتغاىأرسكلاب

 ُتنكُزا ومان رزةقذاض تاكن الاف اهتيراج أب اه-وز نا ترك ذؤ هنذاج أ هانا

 1 تنكدلا نبا تلاغاشيأر دا !ترغنو ةرغن ىريغ ىلغ أ ىلا فو در تلانقف كانافلسةيذاك

 .|ارافشز انو ث رغم أ ىف ةغلةاشلا ترغت أو ةملغ هذان ىأن الذ ىلع رغم نالف لظ لاقي

 و ا ا 5 0

 0 .,نيذلا مهتعاس ىأ 0 الفد .ةرذغا 0 تنوعا

 ورعوبًادشنأو

 اططش كلاما نأ د نءناعومم 03 اًذسو عمو لس ةرخأو * ايظرفو انراوئاهلث ا"

 رغاش !الاوو روفنلااضي أر اغنتسالاو ىهعةلكرامنتسالاو ه:ءريفنلاو ولان ةراشثالاو|

 برتلن دع هرمساا وف 0 ردم ااا ا :

 سس مح



 ا

 (راقأ) . (هارتاب طا ت7

 ا 0 رضنأ دفنا ىلا هيتمانيبىرجب .« افاك اهنمذيذنخلا خباسلاىرت 0
 0 .... ىشعالا لاعريضتلا كلذكو بهذا اراضنلاو

 ا " اضمالدلا ريشنلا لاب رحواملع 7-0 ةصدخ ثدسح امو: تدرجاذأ

 ا رعاشلا لاه“ ئث لكن م مل الن اراَضتلا لاش

 ظ ْ . رقفلا ىذيمهنم ىنغلا ىوذو 5 مهراضن مهتم نيطلاملا

 |نمرشتلاون و فاضيالو فاضدزوللا "ىسدوروغلاننوكي لثأن هدد : راضنح دقو

 أ مالا امييع قءهومىج نوره ىلا ميت ىلعم هو برعلا فاول دد_ةوربمخ دوو

 | ىدعتي ههجو هللارضنو نسح ىأ ةرمضار ضل ههح ورم دقو قئورلاو نسحلا ةرمضخلاو

 اس حسم مس جملا همس سم

 : [لاسقيو دببءولأ هاك رسكسلاب رتشف ةثلاثةغل هيقو ةر اضن مضلا رمذنلاةو يدعم

 |فو ههعن ئسعتأض اهلنارمضن تلقاذا و ىبعع +عحو هلل ارم ذنأو ديدشتا اهدهجو هظارمض

 ْ |رفصأ م ااوقكوهاضارشان رضخأ م-هلوق و اهاعوذ ىتلا قمن عمسأ سها هقفارم ع
 ا ا نب ساناانب هكر دم نب ةسع زخ ني ةهناخ نب رضنإ اودو سد درقوبأرضنلاو حصان ضرس أو عقاف

 ا أ عضومنورطانااوريطاونلا عهباو مزكلا طظةاحروطانلاوزطانلا ) رطن ١] رضم
 ا ظ نوئاارتتكي تلا اذه دشن و نيسدنفلوقلاك هءارعاف لوقااوماثلاةمحاملإ

 أ اعجسىذلا لمملالك 1 «ب اذانورسطامااءاهإ» 2

 || ًأرظنلاوئثلا ىلا ترظن دقو كي رختلانا رظنلا كلذكو نيعلاءئوشلا لف رظنلا 0 رطث )
 ًارادولارتت ىرادو اضءرم_ه عب ىرب نورواعتم ىرظتو لال-- "جس لاو راطسالا

 هتمعنعذخت لبحلا كما ارطنفاذك قب رطفتذخأاذا اولباةتىأرظانتانرودونالذ
 ا عياض ع ساب رب

 1 بوم ىأ ةراظت همضل برو نما نيع ةرظنلاو مهكلهأت نالف ىئبىلارهدلار ظنو هراسد وأ

 ربرادشنأو بوةءب نع همبئاج نمفنالا ىلع عهدلا ىرت ىف ناقر#

 رخالافو

 ,درابش دعلا نم ضوفخو باش « اهلي زينيرظانلا مل :هلدلق

 | .بدساو ننمع وظن ىراتا ةددسعوبأ كلو هلم ثا اريظنو نيعلا بان ىف رمسفي

 ددنأو ديدغلاو ددلا

 ايداعو هبلعاو دعم ثمآلاانأ 9 ىنناةكملم ى :رطن فأل هالا

 5 توج ىلع ناعم مها ةيلارل د ىذلله.وقةروطتوهموقثر 00 ءا رذلا لاق
 مس سيسر

 رواط:مو

 |نا ارظالاو ةرظانلا نيعال لاي و نيعلا ناسسن اهبق ىذاار فصال ا داو لا "هلا فرظانلاو | ّْ

١ 
 ا

| 

  *# 0-0نمنيرظانلا وك أو انانان  1 0 |

 ظ
 ا
 ْ لهتساىأ هرظنتساو هترخأ ىأ هت رظذ أوري_تأتل هانا 106 :رظنلاو انقاحلا ارظانلاو ا

 .[|| ةرظنملاوةرظانأ ا نههرظانو ءرطتنا ىأ ماطق لم مراطن مهاوقو "هل-ههىف هرطتنا ىأهرظالو
 [|| ةرظنا اورظنملا ةنسح 3[ سهاو”ىناريخغ“ىنارظنم لجو هريخت نءريش هرظنم لاقي و ةبقرملا
 ْ هيو ستم هن راطن لد او لكعنزمموقةراظنلاو دو ئثرىلا نوراظتي موقلاةراظنلاو اضيأ

 1 ظ ةنعم»ةنرطن ةأ هاو ىلب الاريس نم برمض عسا اموعسب راطت نعش زحارل الاف مهما



 0 ينو (نوذلالدف)
 هج سعب د دم صمم

 تس 3 ةدسسافاشولقو لصلا فن -انرهاظ لوب | ١ ش

 َتبارلاقيو ءاملارشنكلقأثيددلافورشتنلاكي ركاارشنلاو هنماهناوحأ ىف
 اضرأأرشنلاو الد وطارسشةةمىأ ارينا ثدزر ىزاسمل ا ئيستك اوني رشن:مىأارمشنم ولا ا
 ةرمشانلاو ب ردم ىمراف فاعلا نمةيادلا هيقدتاماضيأداوشنلا و ىرتف للان ضغلارمشتتة نأ
 لاقو لجر مسا ةرمشانو عارذلا نطاق ورع ىيهو رش :.اونلاةدحاوأ]
 هريش 1كنمع تاازالرش ان 5 هرشان ةنعط مارال! لمعدل 0 ظ ١

 رمش تداارمثتو رشن حابروروشن حير هنمو هطسارنشت رمش .هريغو عاتملارشتو | ْ 0

 ىشعالا لاق توملادعب شاع أ روش ١
 رشاسنلا تمملل امعاب 3 اوأراممسانلا لوب تح 5

 ىبكتخ هلع هتاىذرسابعناًأرقهنءو مدايحأ ىأهقلامه رمشت او روشنلا موا يا ا
 قال هزءا< اًرذلا لاق اه هرمشلل نسسط ار قو ءريشلأءاشاذا مات وشب اوال ٠

 , ود ىلال ىمدالا د ثنأو مهاورشنف هللام هرشن أ لوةين أ هجولاو لاك ىطااورمشناا | |[

 حييدامالا سشلا كنوبأ ىحأ » ادد ترمشن أ ىج ة> دمناكو ل

 هزمشن أر يسكلا ترمشنو هام طقسام ةرا ثنا ورا نملاناهتع طقاذااهرمشن أ ةمشكلاترمثنو | ْ ا

 ةءقرلاوذيوعتلاك ى مو ةريشنلا نمرعيسث دما او ددس ةرمشنم فعصو هتعذأ اذاهرمثنأ 0

 لاقعنمطشنأامناك « ناكعوفملاسشناذاف.. . . ينالكلا داق |إ]
 هول شنو 6 ارصس نمي اص[ ابطل علف لاه هنآ تمدخاىفو امير ٠٠ ظ :
 ظعنأل_-رلارشتاو عاذئأربللارمشتاوةريشنلاهلبتك ذاك نكوماعر و سانا بر 1
 ىعرم د دنت ولا ةءدعلا وبعمل ٠ نم كلذ دن وكيد و هبا 0 ا الاو | ١

 |رصائلاريسصتلاو ةرمصنلا م ءالاوا مهن هرصسر هرتدع ىلعهقفاءرمصن ةحامعلا ' 1

 ا ةهرمضحتساو بدصو بحاص ل هرصنريدانلا عجبو فارشأو بني ز رش مراسل باو ١ و

 1 امنا تلبس دك ديبع ريصناو ميجا يطع ورضا نا 1

 نما طر[ فسلاو يةدالب * ىزواخ مارخارهشلا لخداذا 1

 رعاشلال اق نيهق نب رصةوحودسأ ى نم: لسور صضو قنا هموت ]ْ ١

 رص تععداذا ىلفسل اهسلا تن أو * اهنم«و اهئ غنيعق كنأش

 ةيورلاق ءاطعلارصنااو
 أرمصنارصت :رمهتأاب لذ امل » ارطسن ررطسر اطسا اوىبا

 2 رينو رصن عجن ئىراصنلاو ةريصان لاقي ىراصتلا اهبل! بسنت ماشلابةي رسقنارضنو | ]
 رعاشلا لاه لام دنو نامدن عهج نادل لدم 1

 ْ فنحت /ةئارصت تدك « اهس ًاردص»أو ترخامهاتلكف 5 ا

 قوص راو ضر باو خا سل هال دارضوستياكأ 1

 |بهذلارضنلا ) رضن ]) هنارمم , و هنادو هاوأف ثيدملا فو ايئارصنيل عجل

 | 01 ) تمكلا لاق ضال حصد و
7 
5 

 ل حافص لل ؟



 || لوقي و هفرصيل هنمربملا عفن فرءاشرذانمثباو برعلا نع سنون كلذبانربخ ار ذنمودنأ
 ||| ردنملا ل اديريةرذانملا معو هفرص اهمض نمور دن نيرذنم نيرذنم نب ده هنالر ذم عجب هنا

 || لجروهت دكسلا نبا لاه" :ثايرغلاريذنلا مسهلوقو ةعما دم او ةملاهملا ثمل اةعاستوأ 1

 || اذكموقاارذانتو هنأ ماديو ءديعطتف سماعزب فوع ةصاخنا ىذ موي هلع لجح مثخ نمأ
 ةمج فميةغتانلالاقو [ذعمهذعفّوخ ىأأ

 | 0 عجارت انيسوانيسمقلطت «. اهمسءوسنمنوقارئااهرذانت"

 || ئداادزندسقو هقانا'ل باشا ارزتلا .( رزن :٠) اواعاذا ل اذاارسكب و دعلانموقلار ذو

 | هيلع ليىأرزني ىدحىطعيالن الذم واوقو لتلقى اروزنمءاطعو.ةرازئرزني مضلاب|
 أ ظ ْ لاهو داؤلا "هل لقلاة أر اروزملاو هردقنمرغصيو |

 0 ؤ نورتتالقمرةصلا مو « اخارفاهرك ًارمالا ثاغنا :

 لإ هسفن لح دأوأ ةيرازتلابهيشناذا لج رلارزنت لاقي ناندع ني 3ءميرازتوعو ةلسقو رار |||
 | ةنلخالرينلا لاقت و روةرثكلاو رست هللا عجورئاطرسنلا 4 رسسن مسخ

 )| ريم ضرأب علكلا ىذا ناك مح ءرسنو ةبرلاو بارغلاو ةجاج داارفظكر ف هلاسغاو
 ال[ الو ىلا هتهللا لاه مالا هملعحون موق مانصأن ء نادم هل قوعب و يح ذا ثوغي ناكو

 0( رعاشلالافماللا وبفئاالا هم لخ دنبدقو ارمسن وقوع وت و

 || امدتعرستلابو ىزعلاة تق ىلع : « اهلاذه تارئئام ءامدوامأ
 | هلعاعيج داضلاونيساان روسانلاو ةاصحو أ دا اونا ناكر فال 1نطب ىف ةسان ةحلاضبأ ارمسشلاو |

 [| رهومنالا' فو ةدعدتملا ىلاوحىف اضيأآث دعخ دقو عطق الف قم نعلاق "ام ثدحت

 [| هريس دقو هرسفعمسللا ىزابلا ف رسنلاو عقاولارسنل ادرئاطل ارسنلا موعخل !ىفو بّرعم
 | شسدحلا نم ةعطقاضيأرسنمل اواهرمغلر انا ةلزاغربطلا عابس ميملار سكي رسسنملاوارشسن هرسخإ

 1 نذاوخ ىلةّقريدسللافربكلا شا ماع
 أ رتستع سالدوظلاكب ل ىذب «  مهءاصأ دعانا مهام !
 | قو رسنلاراصاذا تاقبلارسنتساو هش ةغلسلجلا لامني كاسكو ربما حب رمسلاو ١
 ىذااربغا!قرعلاروسانلاوانو ريس فعشان ىأرشنتسي انظرأب ثاغبلا نال ملا |
 ىبيلءناسذ و دسأ مار[ ذل !موب هنمو ماغى ءامنوذل ارتكب راستلاو عطل ا

 ٠ مزاخ بأن ب ريشن لاه هي واعمنبا
 ]| 2201 امون هتسعارتلاصاتت ٠ انأكضرانلانانو رالف

 || رمثنلاو.  رطقلارشنو ىازكلا عبرو: .. رعابشلا لاه ةسسطلا ةححلرلارمشنلا ( مت)
 | سماننلا بري ةغارال“ ىدروهو نش اف ف.صااربدفرطم هباصأ مث سيئباذا 'الكلا اشبأ |
 | 1021 اسال لاك الذ تدر اذا ةرشان ىهذ ضرالا ترمشن دقو مهلاومأب هنم 1

 ريشنلا ىلع بارالاذابوأزطاك:« + نغاضتان طاع! لتقداو انبذو



 م (ردن)' (نونلا لفف)

 1 فصول ةغا اين وهو راق لوو تلخلا قع ذالل ثم ةبللا ىرصتلاو هلو رانهتلارغو أ
 َ رم تسلل رلات رهو لبالا ناغترعتت ىأ م اهكن اوبر امض هنا برعل مالك مودويطاب
 راطمالا ىلهذ فصد تءمكم ١١لاو رهذلا نم مويرخ ةريصتلاومرغ ف ترصاذ'كلذكو ا

 نم :ل.لرخآ ةريكخلا ثوغلا ودل اهو رحاونلاودلعالان هت ااأتماب ثدغلاو راثلاعأ

 ةرحات ىهثهرمتببيصتوأ أ هرش فراصتقأاهدهب ىذاارهشلارستاهنال اهمويعمرهشلا ْ

 ىلهايلارمسأ نبا للوة:جتحاورحاونلا عتمجاو
 امحروألاوش تر "هلل # عمصفك اواماع رهسا مث

 نازحلا نوك_:رحاتلاةرئادو سرمتلا ودا صل نات رعنارخاتلاو نتدملاماعلارب رحلاو]]
 <«: اورتن اف ىقراسلا قرس لما فو هسفترهغ ىأ لحرلارصتنا لاقي وكل ذ نم لغسأ ىلا

 ئئلار_خغ 4( رخخ )+ لاتقلا فاورحانتو اصرح«بلعاوجاشناذائشلا ىلع موقلا |
 اضيأةرضلاو [بيوبهة3 مضلانحعبرلا رخو ةرخخ ماظعلاسةيتنصتو ىلإ ىأرسكسلاب |
 رذتملاو هفنأ ىأ هنرذغ مشه لاقي ريزتمللاو راجلاو سرفلا نأ م دةمةزمهل لثمةرخلاو 0

 الهش نال ن ازد انامسه ونتنماولاه لاني ؟ظاعابتا يملا رسسكست دقو فال بق ْ

 نحارلا لاه رضا ىف ةغاروذتملاو ةينبالا نم رسل |!

 هروخم ىلاهسمطدإن مه و هريرخ نم زيعوت أ !بعومس 1

 كعيسص1لخ دى تلاقي و اهفأ برمضيىتح ردتال ىتلا قوزلا نمروذلا ىنمكالاا ١
 ار خر ذفإ وردي ر خخ هنملوقت ف الا, توصريضتلاو لل حالا عس اولا ىروضتلاواهفنأىف ا

 ىانزخانا ياما ةبوريخاماوهنم حرق مدبف علا لشد كالا مالا ن رمرخانلاواريختو '

 | هنمو دِنَو طقسا ردر دن يئلاودت 6 3 ىلهابا!ن عن يوتا ييدحأ ا :

 | فيسلامديب د ريض و اذكهح ناسمحلا نمردنا لاقي هطقسأ ىأ هريغمر نأ رداوتلا |

 1 رعابشلا اوقو اهردنأف أ

  تفعضا اءازحلا ىف ةراكءلاردن ٠ ئلكلانءطاوردانتةأكلااذاوب ْ

 هممدلم-هاوقو لجالا نب مركب عجب ى موةيدلا ىفةراكيلاردتا(مهزاسذ توف هأ لوي ْ ا :

 ىةتيقاتأثناو كو ب رصتابىرمنلا ف هت.قل كلذكو ماالانيبامف ىأةردنلاو ةردنلا ف :

 لاهور دانالا عجب او ماشلا لعأ غلب ردسلاردنالاو مالو فلأاليىردن ||

, 

 اس ا ذأ ا

  سعم الن هححخ» م عسا

0 
 أ ردانالامرع سايدلا قد « ىرداعلاق ب رطااءازعم قرد 0

 1 موثلك نيورع لوقو نويردالاءالؤهاهيا ا تنسناذالوة:ماشاابةيزق مه ءاردنالاو أ '
 0 ظ انيردنالا رو قسالو 3 انصصاو كنت ىهالا ., 0 :

 : آل اه أك ةرورشلا اهف شنت ثالث تءتحاد .رقلا له ىلارهخلا سنام | ا

 | مسالا ونملا فال نوكسح,الو غالب الار اذنالا (د2 انيلبايلارصسد ىلعأمو ا 7
 ْ ريذالاورذنملايةنلاو ىراذنا ىأرذنو ىلا ذعناك ف.كنىلاهتهلوقه نمو ردنا : ْ

 ْ ' رحأن بال يي دو 1

 1 رذنلا اهفرذنت ةعان . ةقونتنم لياطو وك" د 1 ٍ
/ 0 



 '(رختإ) (ءارلابأنإل ... ١ ا
 وسلا م ١ حس يل ريس 0-5

 ْ زيههمتالىأ ربنت الشد رقوارعن فرملا ترين دقو ةزمهلا ةربنل او عرعر مالغلاربنو ضف نع

 .دأورابن عمباو اهيدمعضوم مرونريعبلا ىلعتيداذا دارقاابةودش يو دربسك]ابربنلاو ْ ٍ
 ْ راسالاتابرذاهباع تيد ٠ نيم رجارلا لاه

 ادنيؤسي تاتش 0 يحوم ايلا 6 1 منا ] '
1 

 . :رعاشلا لاق اهتيالصلاهرتو عطةنةرتان سوقو سلما لثمرتنلا نعطلاو ل 0 1
 جالا لاف عايضلاو داسفلاا كي رحت امرغئلاو. نئاونلا ”ىبسقلاك لح ريف 1

 ظ تلا هلم نتج اها ذهل رمأ رطسناك ىلا ىلوالا كلا ىف ردقد ةلالملا اذنأبرلءاو |

 | ردو؟ئشلا نمرثا :تام مضلا» ناثنلاوراثنلا سسالاورُع ”راهارثنرثن أ ءىشلا ترث م ا

 , اذاثءد_لا و سفنلانتنالا فامرثثو هو ىءعرائئتسالاوراثتنالاو ةرثكححلل دة ةرثنمأ]
 ا ىذالا اهفنأ نم ت هب طا ذاةاطغلا ترج لاعب ةسطوعلا هش باو دلإةرثثلاورثناق تةشنتسا د

 ةرانلاو داولاةرمثكل اروشنلاو :ئناهفنأ نمرغتشف ل هبت ةاشل ارئانلاورفانلا يمصالا لاقت 1

 يقول دقمامهنم ناكوك ةرثنلا و دسالا نم كاذكو فنالا ةرتو لاح نير اشلا نيب ةجرفلا |
 ْ ةعساولا عردلا ةرثذلاو ردا! اهلزني دسالا فأل ى هيام طابو ضاس تلو ْ

 اجت ايو اخز من مرد جلاش لاغ :للثتوةرثن عردلل لاقي تيكسلا نبا لاه

 ّْ ايلا لاق تدعو اغا ارت ف هنطلاش « واهلا
 44 للااروق سراخف [راذا اه ..ردمك اسرافاهلعنلا ظ

 انجل نم ”هلسقاظيأزاعلاو را هعناصو اهتغ ارهتاهرعيةبتانارق 2 ' :

 لاق ةريمفماملا كلذو املا هب نضسي عر ةرصملاو :ةضرلاتهدنضعأ ار تم املا ترم |
 ارك ملجرو ديدشلاقوساارهفلاو نم هسنلع ل مك بملح !نبللا ةرمصملا الكل ارمغلاونا أ
 | نموراصتلا كازكح واشبأن وللاو بسلاو لصالاردغلاو ليالاق ةوللاديدتىأأ

 | هملع هملع تشي ىأردأ سبلوقالخالا نمنول لكم ةىأ اهراخت لبا اراض لكطلخلاىفمهلاشثمأ
 ' لطخالا ات نما !نموهودلب نارتو ةش دملاو ةكمضرأر تو دعى أن ءألا
 ا زج“ ممم اود تغلبو أت ارد ل ٠ تفلبدةنوح ادهذفانقلالثم . . ْ

 يف نارعلاو انبملق هنأالا ةغلاسبلا ىف هةًأوسلاامناوةعوفيمةسناقلاو أ[
 د ةددع وبأدشتأو بالا لج داإ

 ١ ف برص هل سشلبابلات كرت 5 تح نارمفلا ىفءاملا تبص ْ ْ

 ]ا داك الذ ةملا لك نع مم-غلاو لبالا سصي سطء كير كلان رل اون اشطعلا نا ردتلاو |

 | هنمو نيعلانابولذنمغ امانا تح لاهو اشد ترتو لبالا ترجم لا. ةيدامملا نم كورت
 ةمرلاو لاه رهشلا كلذ فرت لبالا نالوا يصف قروش لكودورجان رهش |
 1 خاف رهش فن : امطلاهقاذازا ي ههجو'ر للة ىدزي نجا كرص. 1

 ْ 42 رخ )ب ءاملانماكورب رالف ضماسل!نيللا برش نمرعفلا ناسنالا بيصيدقو بوقعيلاق

 |هريغو ىد هلا هيقرصي ذلا عضوملاايأزضئ ا وزمن اوهوردصلان ةدالقاا عضومردفلا | :

 ردو



 000 6 ديلا 0

 ةرقي فسيتم لاغأ

 اهلاتض قاعثو اهاماخررشت 5 ةرانؤاووطركملاخار ةىطاعق 5 3 5 ا

 ئ ءالذخ ىأنيقاسلاة :روكمذأ مال اي ءاسنلا نء قلن اة واطلاةروكمملاو هرعركملا حار ارثو |

 : روقلاو ةنادنعلا "يذلا فكن اكبهذوءاجوْ رت ىأاهرتارومروعءىثلارام زول 1

 ٍ ًاقكنتدسعو الافد ابومحرمتالامتلا لاغاروم» امسلارومت موبىلاعت لوقو هلدقمأ 1 '

 ىشعالا د كنأو هلثم_:ةشالاوأ 1

 . لعالوتب زالتياطلا اروم « امتراج تن نم اهتندم ن 4 1 ا

 عوانة راح نءمدرامو رعاشلا لان هريسغهرامأو ضرالا هوى عمالازام لاقي ١

 ١ رعاشلا لوقف ءامدلاتارئاملاو |

 ريع ىدل نكرتباصنأز « ضشوعلو- تارماسع .بءاعن# 7 ا

 جوا اروملاو ديعمرومقوف ع هدب ١

 رغعاشاا لاه 0 مي ف سوما ريعبلاو ةعيرتس ىأ دءااةراومد ١

 5 ِْ ىلا غجرفرادمأ ازوغْق أ ىأرامم اراعأ ىردأ المهاوقو ناش انزع رجولها ا

 || ترامناو ظقسى أ ةلمسن هيلعر و دقورانلا لش ةزاوملاو مب راابرايغلا مظلانز رك .
 دا 2 رمسرامو الملا ءانلا يدشن : ةيراملاةاطقلاو عمن را ماأ هنعتاعقداو راسا ةقدقع

 ايو رخال ١ )اد اوالعخن نامساامهووملا أ نم
 ”سد 1

 شهر 1 جادو ل

 /ءارلإ ١ ا ترن ةايتملو 0 اعرازملاو ناذارانل اولخ 5“ 0 م َ

 0 اعقاوابارغ اوناكامناك . ام

 عاد ذولأ قادضلارهملا 0 9 هاتصدرتسرراةبكالكا ١

 1 ' 0 ىليتعلا فساد شثأو !مرهمأوارهماءرهمأةأرلاتزهم 7
 ْآ الذ امش نان ان كرولا * ةفرع ةيطخاناصتغانْدْشُأ 00

 1 ناين ثلا قدسلا: راهملاو ةّراسا ةريهملا راهن ئدخاو :روهمااك لثملا فو وا

 ْ نادم نب ”رهمو مح, ادن رب باساب رجول ىثعالا لوقو ةراهمئشلا ١

 ةيورلافءالا تففت تش ناو”ىراهملا عولباوةنرهملا ليال ااهبلابسفت:هلديقوبأ ا
 هفنلاىراهأا جيجارح ايي « همهم لك لوغ تاع هن ش

 ظ نب عسر لاه تارهمورهم عهباو ةرهمى جالو ةزاهموراهموراهمأ عفباو رفا وروملاوأ ا
 | "  رعاشلالوقورهمتا درهم سرفو. راهمالاو تاره ا نفذشي ىنمعلا دايو
 الإ ةريملا 42 ا( سردفلاروزف م-انءوهلانقي ردها شاشمنعنيددتلا ىفاجا

 ٍ ربمالو ريسخ هد _ءامم_هلوق هزمو اريم مهربي له أر ام قو نافالاةراتعمامطلا ِ

 ْ انتترا ران ن يش لاقت جر لتت ةواطوزافك لامر اراد يتوسل ظ
 ْ ب انراسمو 1

 : ئ رام توستاب دم لاضاق ارنب ودفاع 3 (دماض) 1

 1 حاد ليف



 ٠ ٠+ راس مار 00 رلابأ) )

 : اا 1 هنالفو الا ل اكو زوزمو دو دجو ةملو :رصام ةن لاقي تكيس نأ ابوس“ |

 ا ىذا وهو ار شاني اهعألب دو تمريض رضم (س ضم نئادا اندم لامي كر اصمالا |
 | نب / رضموهو هنم قتشم رض مسا ٠اددبلا ونأ لاف دسع :وبأ لاق بوربنأ لبق نا سألا ىذحي

 ْ نه يف رولا عزم ال لاقو ءاره ارمضم هل لمقاغاو نان دع نب دع« نب راز ذر

 ١ |برطاق مهراعش ناك لابقيو ليما ةعس رى : امعأو ثوب وهو بهذلارمضم ىلطءأ ثارعأ | 1

 1 أ مادق أ لوق ب رمسفي ل بعلاىلهأ ضعي تعم» رفصلان علا لهالو رجلا تانارلاو ٌام_علا

 1 رضعو ولا ىف نعت بدع 0 امناكفت هّره وم 5و م : عسب رلا فصب

 ١ |ءابلاءارضرفادكحلا ىعو هعاس اريضمواردهىأارضما ريضخ همد بهذ مهاوقو

 1 أ هيدحوثاسللامصر ا سوم ميني ماا يو د و

 | رضامملانيالا نمذختي » جمط ةري_ضملاو ةيرضملاب هيشنا ارضقلاو :غلامماو ةرثكللد دئاغناودل

 ُ | سائواترطمدقوقااهرطنأوار طمرطع بع ءاصبملاهتوطموراط الادب اوراعلا( رطم ٌْ

 00|[ | 4-ةمرطقو بهذ ىأ اروطم ضرالا فل>رلار طمو هعترطم أو ءاعسلا ترطم نولوة»

 أرطقلاو عرسأ ىأ اروطموارطمرطعسرفلا ”صصو هب رظم نم ىردأ الفرع_هملا ب هدلاة.و
: . 

 ٍ ٌْ . نزاوح ىلآقى ءزخب نب سيق قرب دسل لاق هلثم |
 0 . ىطةللارتاطلا فيقدفدت « هم *ءادرس قوفاناساملا همتأ ْ

 0 قدزرفا١ل يف هفيوما قتال راطشمالاواأ رطقم همك اروأ
 أ امهأأو الثمر طم اكىل لعد نأ ولسا هه عدذتم لك د عا نماورطةساو

 وون. كحااب لجرلا رعم دقورعشلا طوق سرعملا (رعم ( هءقورطملاف نس
 |بوق_هيزع .تابنلا لملف ةرعم ضرأو تابنلا لملقلا ناكملاورع_ثلالءلقلارعمالاورعم

 ١ يسرا (رش-) رقتفا ل رلارعم ا وريغت بضغلا دنع هنولرعتو طقاستهرعتشرععو ||

 !١ نمو لنا سرغمالاو ةزغملانول ىلع دل اور عيلارجال ارغمالاو ل ر < دقورجالا
 0 اهتم عمحرفنتيلح اذا ةاشلا ترغمأوةردك ىأ ةرغم ايقول_عت هنرقش ىذا ارو هورةشالا |
 ٍ | بهذا ذا د البلا فرغم لاقي تيكساانياراغم ىهف اهتداعن ”كلذناك نافاهيءادنممدأ

 ا أ ةحلاصت ةرطم ىهورطم نم ةرغم ضال ىف ترغم دعاصونأ لاعتو هربعن هير ةعدتيارو عرسأف |

 | نعريصلا اضيأرقملاو رقءاوشووفايصراص ىأارقءرقعرس كسا انئشلار قم ةما(رقم م(

 |اشارتساو ضددخو رقموريسص نه ”عأ رحارلا لاه نكساسعرو ومالا |

 َ .لعلاك قا ندالا ىلعو 5 هنادعأ ىلع“ ص رشم ٍدسأ لاه اىصرايص|

 0 ستار تنص وعم دقو قنعلا قد نك اسرةملاو ىارعالا نب! نءاضبأ رقم ضم !نبالاوأ
 لأ لاتالاركملا )ب هيسحم دونم لقال لعرماسفر وت ليو تيكن

 اهبسشخ ىأركتمافءز ,؟مدقو :رغااامضداركملاو راكمور كامو عةركع هر كم دقو هعب دخناو

 59 . 1201١ ىكاطقلارعاشلا لاه نبع

 أ 1... الكتاني علاركلقو « ميخلاطإلا 0 برش
 ارك ءمدجاولا ٠ روكمفو قاع اخ جاجا ريصتلان نم يرش وكلا

 926 7> ١ عييسنس --ابجج

 ميسوسس



 ةهفا ضد (ميالغإ
 :نااللاوا وال ال اواَرملافام أ ىل- ا امو نالذ “سهام مهلا وق رع او هما صأمكد 51

 دلو دش أ ا ل هر ذنامزا رش ||

 ساذ نب سارعلا لاق هنمرعأنالذو ةرازغ ماا زخ |

 - يزعل ر هياوثأ قو 0 ةيودزتق فيضنلا لجزلا ىرت 3 |
 ' شسفخالادشنأو لئافأو لف ل ثمرزامأ ع-هاور وده دسأ كو رد[
 هرضاق أ لاجزلا لالضاو لاعر _تناةلاست ىفاشرامعالا ةنباثنلا» "5 11
 هرزامأ ني رضقالاّن اف لاوط ه خرشلكق الانبع نيهذتالف 1

 هلذف أود راحرخ ردح ىل هو هقسفأ وسانلاثيخ أن الذ لاَقناَم مهرزامأو مه -رضاق أ ديرب لاقت

 ذي عتبلا اسقف ةذينالا ارسفدقرع نبا نأ سعو أرك ذود رشالا نم َترضرسكلابززملاو ا

 ركركسلاامأ زايد ره اورقلا نمركسلاو ةرذلان مرزااورمعشلا دن ةعللاو لسعلا |

 ا عقرةسلا ا هل لاشيوةرذلان م ىف قرهشالا ىموم ونأ لاق شد ارم ذارا كحد دأ]

 0 جتفلاب رزملاو قوحالا اًضيأ ارزملاو ة.شدحلاب .يركركساوو فلا '"اكاضبأ ]|

 ارفف صىومالادثنأو الءلقالملق هس رِماذا با ردلا ترزق

 ركس لاريضء ل ثمهقىف 0 رزقا انوا لول را :

 ضرال اًةرشمو اه اموامترشد ىأكنر ةلاءضرال اًةرمشم نسسحأام لانقي .(رسشم 0 ا
0 

 رعءاشلا لاق هنقرد؟ ىلا ترش ارش |

 رست مار دق نامزئأو اناوحردقلا ةرشماهشأ تق 200

 مريد تارا فصلا و ةن- ةفطاو ا ةرمدت رهط ناذأو اهضأم عالق, نأ :

 رفصاماذ ا ضطلعاك ه ةرشمةردح نذأاهل ١

-- 

 لاهو نيئيشل !نيبرجاذساو |
 السفدق ل دلل نيوراهتلا نب 0 هنءافشالا رسل نمتلا لاح

 (.ءااربسا اواهدو د ىأاقزوص# ل
 رتاج تعال طلي تحمل م ج2 لح وعمل جب يسم -- ذآ

 نبا لاهو عب اصالا ف لي ردم اورقلا *ىدر نم برضةرأفلا نارضءو لمعفي العشم
 ُ روصملاديزوبأ عرضلا فناللااباةيت لح ريصقل او عرضلا ىفام لكبح رصملا تكس | ا

 لاف دودذا نأضا!نماهاثمو لاق الءاقالا تزرع دق ىتلا ى هو نأضا | نوذ ةصاش عملا

 قلاةقاسلاز ومضملاو صالقل_همر اص ءاهعجب سر دسعلا لاو نصت القل _ةمرئاصم اهعجسو ْش
 تراصئ ارب صقزنعلا ترمص لاقيؤ ورحل ئطب اهنماّنإل الءاقالبلت بلح ىأ اهنبلإ رغم :

2 

01 

 ||| ىآضرالاترشماذفو“ نقانق لتمت شمالا": رعاشلالاه نكتار
 ْ هاضعلا ترشم لل دكر نامغأو قرواهل تجرخ اذا افلا ترمشمأو امن ند :

 ْ توثورك ذت ةفورعم اة ذملا قرصا (رصن )ينل رثأ يلع ىؤراذانالفرسشق ىعصال |

 ْ الا شيارسالو ةريصرلاو هياوكتساووا تاس و راسمالاةحاورصلا تارت

 ظ امغئازيسم مهضعب لاقو عملا عج ني راصملاو ناذغرو فءغرز لثم نارضملا عجلاو ليعفؤفو ||
 ااوهشنال_سمءاملا ليف عج :ىفا اولاك اك نارنصماولاه اننا و مغاعامل هيلا راصن ملعفموهأ]ا



 راسل (ءارلابابإ)» 1

 .رعاشلا لاق را لها غسجملاو ”سصئثو ةزملا از ىتلاةرارملاوةَو الوللا ْ

 ٠ مقلعراصاودلا سن. كرب ه امن اك تح ىعمولا ف ضورلا عر 5
 ش رارهالا ىدراو بلغت فج ىف 5 ام> امرا ضراف كنفرعال ةغباشلا لوقامأو :

 أ اذ_هو ميشلاوءال“ الا ىأ نان ولان الف ىدىعر لاسةءو ' 5س , داما ىف هامص وهف ا

 ا اريرملاو ةروراملاو مرهلاورّهفل انا“ ىحالاواهاّرماهار غصاب هلا نمل معا تاافاذك مالا

 [|ليبقوبأ ةمورضمنب ساييلا نب ةذعاط نيدأ ”صوشو ربةولأ“ صو يلا طلت ب يه دج ْ

 [نمالسقونأ ومو رمضالا نب كلام نب رهف نبل ان ىؤل نب بعك نبة”سمو هنو سرق نم ||

 | | سايد اهشي نير نسينا دن دعس فوع نب ةصوهونالمعسدق |||
 | ىندشنأو .هفدذت ةماغلاو ةرارملا ىلا بوم هنأ :اك هبمدئؤيىذلا ”ىّوملاو ن المع س دق :

 حاكلاو“ ىزرملااهدنعو 95 ةيحاسبل ىاوُدم أَو ثوغلاوبأ ْ

 1 | ةوتسدبال تنعااذام مم ميلا مضض: رارماو سدلبا ةسنك ة ”موبأو 1ْ
 1 َ حارا لاعت لدحللا جفا انرملاآو برعلا نم موقرهو دارا لع ريت منمو ةرل صدت ْ

 . ْ 0 « _ترعهقوفانددشمم ّْ
 | ةمرلاوذ لافت رارااورملاةدحاؤةترملاولخ سىلءةكمنموهو عضوماضدأ "م نطدو |

 | .برتجرانايمولاعسا هم ٠ امنوضراد نميفوشا اوهرىلال ظ
 1 || مانام رألاو رام هعديو ازبار هعيسيى أر ارملاتاذ مالا كلذ عتصينالق لاقي |||
 ا ا رملاوزازتسالا م رقلاو ادنبره 4 رلا ةعاشل اب مها ااوأإ]

 44 بفضإ سيب بسلا

 ظ ” رغاشلا لاقت ةء زعل رمل اوريرلاو 5م هبلع تبلغ ْش
 | لا ارمصرمص وذل ىلَء عادلا باخ الا اذا »+ ةربومنعةربطن م أ الو ْ

 1 / 0 عت نيرانملا "”مهالاو رئارملا عبملاو هلق د- باو لاطو فافأ ام لابنلسا ن نم ربرملاو

 1 2 ماظعلا قورعمندمتالو 5 هيليامو ”ممالا ىدمجالك رعاشلا لاه ثرقلا :

 أ | ىاطقلا نب قر لاك لجد مس | ها سحو ىعاو دل ىهو عجبا نوني نيرمالاهنمتقاديزونأ ||
 ظ .رعاشلالاق رم نب سخا ع مبنمئط نم لاجد اذه انطخ عضو نم لوا ||
 ا بتاك,ت سلو ىلاوفأ تدوسو. ٠ صارم ل آو داجا,تاعت 0

 ْ | ةينانق مسهوداج ىلأن م ةملكب هدالوأ نمدحاو لكى عحدق ناك هلال معارمم لآ لاهامناو ا

 ٍ رس اضدأ لاق.و هل مّرمساو بهذارو صوا صد ضو ْزاَمِحاىأا م َرِع هيو هيلع" مح و ْ

 1 |ىيقهتادا يانا يملا فب رسما معى ولان الف ندم مهلوقو همزع مكس ائأ اهريرض |

 : ديو أد شنأو ازا مايسالةموصللاق (ٍز

 ظ عويد اك * رقسملا دعب ىولأ قتدبو 1

 /8 نر ىلا "سف لاا ذكو ا ضراص ىأئث :1!يهأور دس كاورورملا عسضو هرممماو | |

 |[لازاممهارقهنمو ادىدشالتت هتلتفاذا رع اوه لن ا تيرم )و هوس زو هءأو”نع وو

 أ نال نما دقعم أ نالقو هغرتمال ه.لغ ىوتليو هلباعي ى أ اضيأ تاسع ان الذرعن الف ْ

 00 3 هجم يت شمع”



 64 ودرع: (مئالصن) :
 2255252-- حس ةطصع 7102 ةنسشي كلف هجصع

 مصل ل سينا

 آل لدم ارم يظغلا لب سلا لاني ةئينو ىعسالا لاك بوقع ن د نرع نعكستلا ةرجتاشاشي أ لاقيف |

 ]|| امترحم نم تتلفأ اذااهب ىجال ةيرق ق دصلام لاقف اضاع نءةرجلا ناسلنب ا لئسو همضضوأ

 ا لعق أتق ل للاب رشتتت نأو هو رمانلا نمورلاز -هااودو هد_كارهدلا فرغ نم هدأ

 ||| اًضي ارا داه ترج نءوادنب ةذش ىفو نارمعلاو نارها لاق كنت رجا مح اهبسف عابسلا |

 ]| تري لم ءنونلا نم ميا نولد مالت يكدلا نبا لاف ٌس زءامعلا ودور دخلا ىف ةغلك رحاب ْ

 ٍ توم عمءاملا دن ترجاذا ارو دار :خرذتورثك ةنيفسا |تركم 6 ع ) تيختوولالا |

 : اية تارأ ىا ضرالا تر لاسقيو ىراوج تعي هيفرخاوم كلف ا ىرتو ىلاعتهلوق هنمو | 1

 . اصعد رلا تر نحتساو افكر تاضيسم فصلا ىل_بقنئجي بئاصسر خخ تاشيوءادملا | ا

 بثدلا فصي زحارلا لاف كقنابأ ٍ

 ' مقرملا هبل عاج لل و عمس ملا داجعارلا ارحم سل ا

 ْ اهليغتسيالف اهار م نبأ نمرظنملف ىأ حيرلارتمتيلف لوبلا دس أ دارأ اذا ثيدخلا ىو |

 ْ زحارلا لاه مهمبدفو مهرامخ تدقتنا موقلا ترذتماو لوبل ا هملعةرئالك |

 هراد_2 ىذل'' ثا اهعذو ممارس ك,ةراوةرخلاو 2 رْضماناك ىت ٍوااسانا١ةسْ نم |

 المب فدي حاملا لاق لي والا روشميلاو قاسفلا رملخير ماتا
 دوس نير درياقوإ+ #* روعع قنعناهْمعُد ف ْ

 زحارلا لاق ةردمةيرقلا ىعست برعلاو ردملاةدحاوةردملا(ردم ]ل

 ْء هردملا ني ذى دان امو المل * هرزيم دورولا ىمأ ىلعدُش

 [أ يف بكرت تاك حام شيردلاو ”ىردملا نالف همم-و نمأاندي رار دمورب ولاوردملا لعأ لاقي ||

 ا بالكلاو ةرقيلا فديدسأ لاق ةنسالا ناكس دال نارا :

 اهمامتو اه دست رههشسلاك 0 ار دماه ترك ساو ل 1

 || ل_جروهوردامن ملأ لثملا فور دملا,هتطصأ ىأ هردمأ ضرما تردمو نرقلا ينعي ٠

 | هيردمو عبق سف ليلقام ضو ا لفسأ ى يتبذدلبا قيسهنال ةعصعص نب ىماعني لال نم ْ

 رءاشلال اه هلذف نم برش نأ 326 وخلا ا

 ردام طبارط ماع # صاع نب لاله اء رج تالح دل ٠ ١

 أ نيام صاصخ دب ىأشض املا هيردفردملا نمد خوي ىذلا عسضوملا عقلا دمملاو |

 1 عمل هد جف ىذلا عابضلا نم ردمالاون ثلا تتم ناك اذاودلانيودعأ ليرواجتراجج

 ّْ لك فتق اذاردءرد شور ذمردشولا تق رف لاقي (رذم نول لاقيو لس نم

 1 تيب ىلا 4 املا (مرذمأ و تدسف ةضسبلا ترذمو هلعاسل اردموو-وأ | ْ

 : ةرذمة ضم تيأر لاي سفنلاثبخرذقلاو الخلا ىلا ف ال_ةالارثكي ىذا'رذمالاو |

 الار ارقذمابئارلاوقذما لاقي عطقنلا نالارقذمملا ( رقذم )ل تنيخىأ ىسفنكاذاترذق |

 | جراولاهتبلَتق نوح بايخ هللا دمعي دح ىفو ةمدحانءاملاو ةم-اننيللارامصو عل اطقئاذا |

 ا عطقت خمدلا عتكنأرارقذمالا ىدعصالا لاهّرقذماافءاملايفهمدل سفره :هرا شلع

 | شتا 5 (دم) ءاملابجزتمأ اولاسهنكتو كيذك نك .مةلوقي' ال باتمالوأ
 بسس تيس بسورمسلا

 رج هج دعيج لا جر( ديب وهج حسي

5 0000700000 

 رب وهم

 لا احس



 (رق) (ءارلا بان) ظ نكمل

 اوداكلو أموءلاانؤرمكل . ٠ دانرع انت الولهقتاف

 أ ظ رثمكلا دقدعت ةرتكو ةرطق لاةدو وهتحد ركلا لثم ب راق:اهبف ةمشمةرثمكلا و رع وبا أ(

 ١ ةدساولادك اوفلا ند ىزكلا (راك):تالذ بر داكسلاو ردتكلا تنسق زاكلاو ا

 | ةيثكلا ةعامباضيأر ركلاوةدا زلادعي ناضقنلا ن ءىأ روكلا د: رول !نمهنايذو.هث
 لاقفاشب أر قبلا ف د وذو اءلعجو لبالا نمرونالف ىلع لان ليالا نم

 درطلاوءارغالاةرثكهدوكنع *« هدرفأن ارعألا نم بدم الو
 | نيطلانم ىيملاداةلازوكاضيأروكلاو ناركوراوك أ عملا ودنا دأب لحرلا مضل انروكلاو
 ||| عمهباو عقدلاو ةثيدملاةروكلاو عمشلىفاهلس ”ءللاةذاوطربان زلاعضوما ضي روكسلاو

 0م اح ارو تحنو ٍباشلا نو هروللا ىلء لمح امةراكل اوروك 1

 ظ ةدسعوب أ دشنأو اءتحمءاقلأىأهروكف

 اروكم نيد الاعب رصّرْدَ ّ عطاس عن :لاوسأرلا مأ» اًدرض ْ)

 ش ىلذهلاريمكون أ لاق طقسىأروكتفهنروكو ||
 ' ” لحالادار ١ طاطعتكب رمذ »و مهرب ىراعملا ىلع نيرّوكتم

 | كلاذنماذهتداب زلاقيو هانا هدشغتراهنلا ىلع لبللاريوكتواهروك ةسمامعلارب وكتو

 | بهدةدانق لاهو ” ات واين للجن ءنبا لاق تروكسعلا اذا ىاعت ةوقو

 ارعشنلاورطقنلاروكتلاو ىبعمتت ف لت ةمامعلارب وكت ل نم تروك ةدسءوبأ لاو اهءوض
 أدي ردنبا ءاكح هتيشمف ع :رسأ اذال جرا را ولافاسع روهرضح ىف هذ خخ در سارتر او
 | اذاهروكنمدوخاسففنالا هثور ميظعلاو*حارنسلانب ركب وأ لاق ميما ىأى" روكملل-رو
 | روكملاةمضفلالا فذ دقو لاق ينم ىلاعف نال ماللا ديدي ”ىلعف هودو لاق هعج

 (ديزنب ىدع)ر ءاشلا لاه عفتراارهكرهكي راهلارهك ( 53 ٠6

 1 ميدمطوذبقحأ امن ود دي ىمخلارهك ىةياغلا اذاق
 ْ لاك رهكتالت كلاما ةءهللا ىدردوهسمنب هللا دمعةءار ةفوراهتنالا ضار هكلاو

 ْ ركر بكلاو رعوبأ ( ريك ) باصسلا نم يظءلاروهنكلاو لاق ىءعمرهقوهرهك فاسكلا
 ليج مءاركوروكلاو وذ نيطلاا نم ىئدملاامأو تافاسو ذ ط.لغ دلو أ قز وقودادلا

 ظ | نيترأمديزوبأ رئماهعجو ةوادعلاو لس لا رههلايةرثأا رام ) ) ميل ل# 0

 رع عسب او ةرتملا سس الاولاهتدسفأ أوم من توذاع ىأةرءاممم هنن ثرءاموا ازأم وقلا

 ْ ىغاى مهل ايدي زوب ألاف و لاه ددسءونأ +: :ءداكح هن رخاف ةرءامم هنترءامىومالالاقو

 || عاضبلا نع هيك اعرو هتددهىأ لبا ترتم دقو مل ارت ا (ىتم رديدشىأ بلا 2

 | ا ركل رجلا( رج ) عطقااوهورتبلا ىف ةسفارتملاو غم لثم هي ضراذا حلب درمو |
 | لاقيرجما نع ىهنمناد ثب دا ىو ةقانا اهذه نط: فامئشلا عاب نأ اذيأر ملاوريثكساا 1

 | كلوقّم مسالا كيرخئابر هاو لةعىار < هلاماذب أ لاقي و اراجماعسببلا ف ترحم هنن

 تصوت عر دقتال ةلوُرهمنركتو للا ن نم اهتطد فام م ا.د زو هورس ىهفةاشلا تر أ

0002 



 245 يد تادف
 تنس ااعس 13:3: ملل حت ده قا

 عبرا ' تفساذاروفكمدامرو تراس أل رفكر سكس و ذك“ ىشلات در مكدقرج طغتلا
 7 كاع ا ءىعممالا دشنأو و. هتطغىتمياعتارتلا

 اان طاش و ا | . روفكمدامرريعغت سر ددق « رولا ىذ ىلع أي رادإا فرعتل 535 ةينسما تاو ا ةكموأمو ل لو دلل ا ويتابع د ني ايدراسلا ل و
 ود سوم *مدإلو | كراس د لاك او ةكار مك اهنم مورلا مكحوذت ثي دولا ١و ةيرقلااضيأرفكلاو

 >> اصول ْ لوق هنو ر ا تيس ىرق امنا وتل ريض باقعتر ةكو ان ورفك اولاهاذهاو ماشل 1

 'ءيطلانءإ ٠ ٠ عج اؤرادمالا نو دها يال ىوملا ةلزتع مما لوي روبقلا لهأم- هروفك. ١١ لخأةيواعم

 أل لتالا ةلظاض ار فكحا اور يا رةغامهللا لق هن ءورقلااشيأ رمكلاو اهيشالولا

 || رهغك ىف نماكء اك ذنباو « رمتلا البلا لمق تدروف مدمج لاق ركودقومداوسو ْإ

 أرفك ىذا ارفاكلاو هتلظ»“ رش لكس هنا مالا لالا ةاكلاو لسللاداوس مدن ى راوبامت ىأ |
 ىههنموتيكسلا نيالا مرفكد تو امش ىطغئم لكو هقوذ هسا وماطغ ىأ بوثب هعرد |

 .عفزاماريعص ني ةيلعت لاف ر ملا رذاكمسلاو هيلع هلا نترقب هال ذاكساا |

 " رفاك ىفاهتعءاك د تقلأ *» ”اندعبادشرالفلا ارك دف ١
 ْ ادي ت بكسل نيارك ذو لما دازأ نوكب نأ ل ف< وبخلاف تأ دبا منا سهلا عب ؛

 لابقو يعمل اذهقرسأ

 كا ههمالظروغللات اروع رج أو م رئاكقادبتقل[ ذا تلم 4 أ
 15 مدقلاو اوتو || رافكلاو بارئاانرذبلا ىطظغي هنال ع رازلار ةاكللاو ميلظعلا زهنلا ونيل رعشوف ىالازفاكلاو
 ار ادم ارفكتال لايقي ارفاك هتوعد ىأ لرلا ترك أو جالس ىف لما دللارفكتملاو عارزلا

 7 3 ْ - ذكيا يلا نزال ميو ارتجاع لاو ممن :ال ىأ لمعلا له نم أ

 7 رح لاه هل نماطد  وهر دم للعمدي عدي نيقاهدللا عاصم و

 ] اريفكماو نمكو السل !اوعنخ 6 :طهذش سيق بر تييصا قلو.
 الأ طا الاك 0 ريغكتلاوة:رافكسلا مسالاو اهيف ثنملاب بجي ام لءفنيدلا ريفكسصنتو

 كاذكو للا ع !امءاعووه نيمضالا لاهو سا ارفلاو علطلا 70 ااورعوبأ هباوثلافأ
 ىارلا لوقامأو بءطلان سوو ْ

 حاودر رذاكسلا ناتعم بست نم * حر اذ تايللاوق والا وسكت ل

 أرسكي رفكيلاؤاروذاك هلعصف بيطل لمع راما كسلا نب وكي ىذا يتلا ناذ ||

 هولا ويفك حار لام (ر وفك ٠) .ءارفلا نعد ربعوب أ ءاكج ل اللا نم ميدلتعل اا
 هقلافرناك || تبقلا ذا همءهللا ىذرد وعسمْن الوق4تمو.سدعاذا ل جرلاًروفك ادقو | 0

 ْ عقرب غلا لإ نول بر ذأ ولا روةكمنالفو طسنم ا وقيروتكمهجوأ دا
 زيجارلا لاق ميلف |

 . طاطج يد نوال وبكم 5 طاط سل معا لاعى دع ه طاطقلابءار ذي ءىملا ماك

 ظ ةركعجر مكلا ) رك ). اضعيضءب بكر ىذلا ظرلغلاد ودالا باصبلانمزوقكم او
 ||| هرك ذةرمكلا ميظعلا كم لا لائم ىرمكلا ود ”كفرط افا يما يذلا رلازوءكملاو أأ| |

 نحارلا لا .ةرمكلا منور زاهيك ]نكي 2 :راروك فةارس اانا
 ك0

 هدب



 (رقك) مءارلابان) ١> ؟ةغ
 ا دديعسو أ لاق ١ رازكتو اريزكت ىلا |ترّزكو توما دمعة جرم لا ريركلادب زون ألاقو |

 ا قلاب لاغفتو نم 7 ازييثكبلاب ىلا قم لانف لاعفتو لاعف:نابقرغلا ام ورع ىالك قرب ريضلا'
 ةرركصلاو ا موصل ةركركشلاو دقرتاك أ ىمأ ىف لج راكركتوودص» ْ

 || هرزكت لصأو» بوذملا ءركركتتتان» لافو 'قرغت دعي هتءساذا باصسلا عرلا في رمصت |

 ْ ةرب || ارك( ىبازكا ]هن ددوو هتعفد ىأ عدت 25 ركؤا مما تدص ةداج دات و 3و ورز ركنلا نم ٍْ

 ورم دكا ئلاتريدك( سن دك )لا عمه ساظأو تعتاد _ةوءاسبلا ضنا رب زامالا نم
 | اذا زئاطلا سسك لانقيو سيضخ فك اولافامري_دك ةقانو ةغلابااو مثكتاد 3ث يلا 7
 | تاتملارسئاكسلاو ستكىزادلا اذا ىزانلا ئض : هن حاملا لاق ضقت نان مسلانج مذا

 1| كدمعنعنم لينا قن د نسلط لاو ج١ تيبلا قس لس أر ادكلاب ريتكلاو ٍْ

 ا ضيئانج نيتك ىراح ىأ ىرمةاكم نالف لمحو لاه تنك لاننا نعالراسو

 رغاشاا لاه ر وسكع إو مسرودكه لع ساوطعاضي ريبيكلاو ىةريتسك ىتانزر سبك

 7 موذر”حأرسك اهفك فو م ىنمولت لباب ىدزعتركيإلا
 || قفرملاىلا هشمفيصنل ا ىليامم دعاسسلا مسظعل اضيأ ناسي زروسكهوهدالا اذكن ركبالو

 000 رعاشلا لاق ميقرتسك
 ادد فمك ع ار 35 ولو 5 .ةلذموعم تنك اربع تنك مذ :

 | عطقو ةماطقننمرمسك ع بلباو رودكلل ئذلا ن ه ةعطقلةرمسكل او حل هثالثل ءالؤ 0

 | ادارسكا !ببطنالفلاسقيو هريسكبهتدوج تةرعا ذانيسلا رمدكي ريسكملا بلص دوعو
 | تارسكوذل جرو ايد ماذا 00 م ل ل

 ا[ ىريسك ع هباوروسكم ىأ ردك ثوهقاف دبططارا كوش لكف ئيغيتاك اذا تارزهو

 ]| د ررس> برعموهو اهريستكو فاكسلا ع سرفل لول م بقا ىرمكو ىذد ضو ضن ص ل
 ةرشاك أ ىرينكع جو درع ى أن عء”ىرح لهم ها تا سن ئىورمسك هنلاةمتنلاو ْ

 ١ 4 نعلم نيا ة!نوسومون وسع لثمءارلا خفي نو رست هداف نالنماغ ةريسغ ىلع

 أ لكنا لج راارثكل اق مستلار مشكلا تنكسا!نب ااهنع ف شكى أ هبان نعرمعبلا اريثك

 ضرفاا اوهسوتتلا ةيسفرطكسلا 1 رطك را نائسالاهنمودت فحل مغ تتفاو

 || عامس غنم باك هتلقن فرملا اذه نيتوقرتلانباماضرأ اراغكلاو رت رولا همقىذلا ْ

 || دج ىأر عكموهترك لف اص: هنانسإف ليسا لتجساذا ”ىمصالا (رمك )|
 |ةدحارترمكلا (بك )د زا نعد عوأت تك .رعاتكا جنو ةيظعلاقانأ ار ءاكلا او

 || ماظفلا شور ثدعسء#نمو عهحمسأ را طلع ىقئاذا ماعطلان هب ر* ئثوهو راعك- ]

 ]| اموقبرض نال ”ىضلاريعك- ا عم همو معطقاكأ فم سلاندريعك ل اقيو نيافكسلا

 || زافكر ةرقكوزافك رقاك- ا عجبواز اريفكهلئابر .رفك دقو نا,ءالادض اك ا( هك فرشلاب

 | ةماعتلا دوعاشب أر !اورفاو ل :رذاكسلا عسمتو ماسنو مانو عامجو عئاج لئماضيأ

 | | لوقو نو داب كأن وزذاك لكب انا ىانغت هلوةواما رفكو اروفكد :رفك دقدركتلا + فوقو

 | | عفا رغكملاو دوربو دزب لثمر كلا عجن ود شوخالا لاقا رو ةكالان ؤااظا |ىنأف دوز“ ا

 ا

 ١

: 

 ْ ا
 ٍْإ

ٍ 

 م وم« ل ج4 7 1

 همس ىح همم يصب متت ل

 0 مكن

 1111م اسحسا7ا

١ 
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 ْ مالغىفاندارتقأ لو .٠ يدق ىنامع ا رثكل اناف ش

 لاق ريثكى أر ئاكد دعو ةرئاكملارئاكااورثكلااو *1ةلاورثكلاو للا ىلع هتادولا كل |
 1 راع رثك-_نالفو هرثاك]ةز_عااامناو ىصح م_عتمراكسحالاءت انو ىثعالا | أ
 هوُفْشَمو دوم لثم قولا هماع ترثكو هد_ةءام دفن اذاهبلعروتكمنالذتركدلا نبا | 3

 تيمكلا لاف رلنارثكلا مسا لاج رلا نمرثوكلاو فوقشمو |||
 ارثوك ل ئاقعلا نبال أنك # بيطناو ص نباانزعثكتثأو ٍ

 ظ (ةيشننبناسحأ رعاشلا لاق رثوكحت دقورثكلا ار ابغا نمرثوكلاو |

 راجرثكلاو ريثكلا مضلاب راثكلاو ةنلسافرهنرثوكلاو ارثوكت قوما عقنرانادسقو |
 .(ردك ) عطأ ىلضغلارثك دقو الورش عطقال ثيدط ا فو اهعلط لاهو لكلا

 زف: لتماضت أر دكور دكوهفار دكر دكت رمس كلاءاملازدك دقو وفضلا الخار لكتلا ْ

 ةرودكردكي م ذلانءاملار دكو ردكربغ تاك ءامت ةيغمزب ىنارعألان بادئ ًاوذفنو ش

 ْ دكلاو هن هده تر دكتو نالف ري عرذكلاشيوار ذك هرغتر ةكوز ذك ل ةكو ل

 غقرلا داتعفافاردك ؛ *« ةيؤرلاف ةردكتخ هن رقى اوغوردك“ الارد صماضتأ |||
 ةثالئوهواطقا !نمبرض ىر دكسحلاو لف ىلا تدسنر دك 1تانب شح ولارجل لاسشن وأ
 ًارفصلا نوطملاوروهظلا ريةرلا ناولالاريغلا ىردكلاف طاطغو وجو "ىردكبرضأ |[

 |نيمقاسل ارك ذئور د__كىهو اطغلا مظمىلا بسن هل 13 "نول! نمفطااودو قولملا

 أو بال تح أودو خأو جوز ىهو ضئارفلا ىف لمس ردكالاو امهعضوم ىف
 |ردنكلاو هملار امثل! د اذا 1“ ئبشلا فنمعلا ترداكت ور همف عقلي باح نياءاريدكلاو

 نارا لاه شح ولارع نمظلغلا هب فصوبو ةدش عم ام طهالؤلا ريصقلارداكللاور دنكلاو نانللا

 ظ ارا !'عشتناطوطق اناح « ١ ذاك اردتك وق ١
 | مودقلاتردكت اأوَضَمناو ع ا ردكئاوديدغاارداشا“َب راشلاءارلادي دشن: ردكلاو أ[

 أم مطن ىب |اىهوراركالا دح او اضنأ ؟لاو للا ىلعهيدعي لبطل جا, ركلا (ررك)

 حامعلا لاق روركهعجو عارمشتلا لم> اضيأركسلاو اههمف لك دو ناتفلظا ا

 اشلالاع ٌَركوّرك اهدحاوءاسحالاراركا 117 أ ارفلا لاهو * رورك-لاينييرارصااٍبْذَح ا ا

 ىشعلاو ةادغلا اهون انرما ١ نانركلاو تارركسلا عيمباو ةرملاةَركسلاو «راركوةب داع باقاب

 ةغباتلا لاق عوردلاهب ىلع نا ٠قوأأ رعبلا سذلات# 0

 0 دن 4 5 ناو ن ولدك يلع 1-1

 ربل دب م ا1لوةتبا هيييسم»

 ورع كلاموبأو سانلا نم عاملا اًضيأ ةركر ا سهلا تانغنلا ىد ا ىهوريسعيلا
 تار راكد هسفنن كو هّركل ادب عوجرلاّركلاو ةغالاءاإعن هرم لتس نا ْ

 رعاشا1 لاق رسكلاب ّركم ٌركمنم لوف قوتخلا تودكتوصأ|
 لاعب ل لاف « هتائذ ةثركلارب ركزكي ١
 هع رس ممل حلال ١ يام مع ا يشل. حل تتاسل سحاا

 9 جاوص 55 ذ



 (نك) مابا ل ع
 تءجر تاق كن "اكف ىرقهقلا تعجر تاقادافق ف فاخىلاعودجرلا ىرةهةلاوارار اعذا|

 ءارلاديدشتي ٌرقهقلاو عوجرلانمبرض ىرق مقال مسالا انمي فرعي ىذإ !عوجرلا

 ةتيفسلاتريقو راقلاربقلا بق ) راةهقل'هدحو ل وق. ى نب دجسأ ناكو باصلار خا |

 ْ لاهو ١ ثرحلا نب ىناض له مسارامقورابق هعن اصوراسةلاناهميلط

 يلا( دايو لا « هلدر هم :دلأىسأ كيم ١ ١

 0 عد 1١ ىلعرابق عقرب |

 | اريكمو ّنسأ ىأاربك ربكم «لجرلاربك دقو نس لا فريكسلا ( ربك ( (ناك لص ال
 ملابربكو ةربك نالف تلع لاقي خفلابةريكلا م ءالاوريكلاءال_علابقد :وءابلارسكياضيأ |

 0 ذأ اذافراكوريبكو هفمظعىأربكي |

 ميطللا نب سيقلافو هربكى ون ىذلاو ىلاسعت هللا لاه هماظءماضن أى كلاريكو ءانريكلا |
 فرغنت داكتا ديور تمأق »* اذافاهناشرعك نع مانت

 000 اذاديوب داو ةزيك نالذاضي أ لاسقيو

 | ىأمضلاب همرقربك وهم-هلوقو هيونأ دلد ةزج مولوق لئمود ديبعوب لاهو ثنؤملاو عمجاو |
 | نب اي اواسشباكلرغيو لحرلاتوعنأ وهوربك.الءالولا ثد دا قو بسنلا ف مهدعق أوه أ 1

 ْ | ةموقةربك !نالفو .لاملا ىف سانلا ةسامسربك اضدأ لاةيو نبالا نسا نود ني الل ءالولاف |

 ظ كي رصتلابربكلاو ثنؤملاو عسلباو د>اول اهي ىوةسيهموقريك ىأ د3 مءارلاورمسكل ا
 أ نوربك الاورباك الاربك الا عج و ريكلا ع اوك الا ثينأتىريكلاو بّرعم ىمراق فصالا |

 ا | را ايضسنال نار دوملا اورج-ال ثمة ة فصلا تلعح ةننلامذهنالوك د ءالوأ

 |ءازوبكملاو ماللاو فلالاهماع ل دو أ نعول #صت ىت-ربك ألح ىاته لوك و سارق 1
 [ تريك و فزنبشلاو زعلا ىف رعبكن ءاريبك ىأرباكن نعءارباك د حلا اوثراونم-هاوقوراكلا|

 ] ركلاو ميلظعتا ا ريبكسحتلاو هناك وهز طّوغت ىأ”ىب هلاربك أو هتمظعتسا ىأ؟و لا |

 7 ليتك هل اررعخالا تي ريكملا ع راو رعمتيربكلاو مظحتلاراكشسالاو |

 1 حاملا نبي ور لاه. صلاتي ربك ب هذاشي أ لائقيو قون الا ضم نمزعأ
 َ 1 تيريك بهذوأ ةضفوأ 5 تندم بذك ىقعفت له ْ ظ

 ار مول ةلاررك ة فاكر تك رعاشلال اه مايسلاوسكلابكلا ركز

 |ءانوهلاقي دعو أ لاقولثمكير هتاررتكلاوثيبلااذهفالا تكلا عمسأ )و ىمألا |

 أ ةغلانارسكلابةرثكلا لسقتالو *لقلا ضيقت ةرثكلا (رثك )هيمان بلا هش معلا لثم |

 ا ( لاقيو هلامرثك ىأل_>رئارثكأ اوتوريشك م هوريثك م وقورعات وهذ ئ شل ارثك دقو ةميدر أ |

 1 روثلاو بالكلا فديت ءمكلا لو اوقهنمو ةرثكلابم هانبلغىأ مهانرثكفم هان رثاك | د
1 

| 
| 

 ليث روثكملاويناكملارخ .« ةئعثعب اهتءرباقىف ثاعو ٌْ
 ةقيمةعلا ىرخالا 'لياقمام_هادحانيناش عذب ىذلا * .اكماوضرالا .٠ نءنيللاةثعشعااو 0

 |لابلاز همضلابراكسلاو. هيفي 0 سن ”تراكتساو لاشحيو صرتفي لبتييد |

 1 ةعيبر نم لجورج ولأ دشنأو رثك الو"لقهلاملاشيو ريثكلا |

 ناو



 4١ (روةل (فاشلالطف)
 رجس 0 0 تت م سس م ل تسل حن سس تسسلم دس دم مسح حسم ا يع

 اصشاننهاوكلاق أتةيعاضق « تصصأت ءانععيشاه زاب ٠ ىثعالالاقوأ ظ
 ةسماةملارامقلاو دير دنباهلاكت ءساسق, نم فلغىأ نالفرمةتوءارمشلاىف اهداضلوقبأ

 ظ هن ماهو هتباغف هضهثيعالادا اركرسيكسحوا ايمرقأ لجرلا ترقووامّلا اودعل او عاشت ١

 دالاس عضو ىلا بوسنم : ”ىراقدوعو هتيلغف هدف هنرخافاذا | رق مضلابهرقأ هنر قف أ

 نركب اورجورجأ ل رق عمبشوكي مارت رقريط ىلا بوسذم ”ىرمةلاودنهلا |

 رعاسشلا لاق خذو" كئندد مهرد ”ىور ل ثم" رق ١

 5 مو دضتإ اك امو ىدس + قاتم عك الو هولعاف ند . لصال '

 رثأراج لاق. ضسالارقالاو فورصمرب ع ”ىرابق عهبباوّر-قاسرك ذااوةي رقت الاوأ 1

 رج ودرهقلا انملع علط ىأان رخأو تءاضأ نسلم ت رخا اوةئيضمىأءارخأ هلماو ورخأ باسو ْ

 5 1 و وذل ارميحقملا () ميظن» نأ ليقدتوال> تيه ذفدربلا هيرضرُلا ظ

 واؤلا ددسْشَي رونقلا (مق) ريممملااهباع”ىسقلال شم :٠ .ةدسعو: أ دشنأو

 ةيوع «(درت) ءيشلك نم بعمل! صرشلاوهلا.ةيورونقريسعب لاقي نسأرلا مضضلا ١

 ةعبسباوءاروقر ادو مطبلاو صيمقلاةراوقهنمو ارو دمهعطق ىءعهلكهراّدقاو هروتقاو |

 زان لاه ماظعلا ىهاودلا ىهو تان روقالاوءارلارسكينب روقالا هنمتدقا ىقاسكلا ٍ

 نيس روقاو امروقالاىهاودلا مهمو ميلس كلم لبقاكو ةعسرت نبا ]|

 فيتبلاو دلل /اراروق! دن 01 نكدحالا فضش اكىدوعحاعناو ةيدرلاهو آ

 رشلاف ماضلا للا نمدؤنملاو ْ
 راروقاهمف صلقمسقأ « كم -ووةلئاصالاب رعضل 08

 ١ زحارلا لاك روقوراماهممحو ةكبالا ةزانقلاو

 : روغكمدامرريغتسزددق  رر روشلا ىذ لن افانقرترل 0|

 0و رخْن نوهاااذيا سودا او لضعم هو ”هلسقةراقااوةردلا ةراشقلاو |

 مه ”رعاش لاق ةةناك وف مهقَز ةبنأغاذشلائاذارأالجهنافتلاو ا

 ملظل الاغا لثم لفتت « انورفاتالةراهانوعد 000 ٠

 دمعو# ةراّدلاىلات دوسةمىراقلا دنع نس نالؤواهأم ازنمد :راقلا فصخأ لملا قوام 1

 ٍْ 2 راالاكلبالاراقلاو ريقلارانةلاو تمدهملا اداركملا تراقنا ءادغلا فاشالوت

 اراه ةرقدنمرثك 5 .٠ اراغأاكتم انا رنإام |
 مؤ لو أو هون انس وْ ثرهظفاشج م هازغأَ زوربأ تاكو نابل موهراهتى ذموزو

 لا م“ اروهقمهندسجو هنرهقأو هبلعارهقءرهق (ره) مدهلا ىلع برعلاهبق ترضصتتا :

 لدخلالوق نمو دسعوبأ :

 | ميزان وف-ا ارهقأو ”لذأدةنيصح ىضأف 95 هعاذج دوسي نأ نيصح قت

 نامقنم .وفورهةلاولذلا ىلا هع اآراصوأ ١ روت او لذأدقئو روك الذك دحوقأ ١

 الأ زهتو ميكنم هطهرهعاذحو ناهرب لا مسا نيصحو دجلاىلأ ءرعأ اراض رلادج أ ءهاوق ْ

 ظ ىأ مضاابةرهقانالفتذخأ لاق هنأ. اسوا نئامتن بت اذان مسللارهقو يلغ

 دمتم

ّّ 

 ا ا ا ا و ا ع ا ف

 5 تح 00 هع عوج



 (رهر (ءارلابان) 25
 مام مسموع سم

 | ةمامهعيمز ةنابا فاي تاي دم قارمن ايقا د يعوبأ لاق 0

 1 يه ىوروبرابعنزالبتشملاو ةنمجالا فيرشلا رطلقلا تا قع رغاانإ رعاشلا لاف ا

 1 الطرنو زووم وخلاقيو ةسقوأ ادئامو فلأ اوهلاه هنأ هنع ها ىضيل يجن داعم[ ٠

 - "نط ةقمرعط انغمهل اوخدمنمو 000 ”ريسخ لاس .:وانهدرولا كت سم*ءللم لايق و ْ

 |ءانيباةنكتلا ىهلانةدو ةققرلاةرشقلا ىهوتاونلا فىتلا ةفوفلاممطقلا ( رمطقالأأ]

 ا ءاشلا لمت ديدُشى أر نرطقم درراهتبوب (رتخال للا هم تدنن اونلارهظفف ىلا |||

 [فاقلا مضت نطانةمؤب ناك اماذامكملع ٠ ' انءالي تورك ذت لسا نعىغ ْ
 || اهسفتتعحي اهشذ تفطغاذاب وقعا ترطتاو عقلا عل ادد وب أ دنشاانموزطقاوأأا
 ظ أنبا لاق تكلا هبقناسيام: 'رطهقلاورظدةلاو ءاكأ ولاباهتدادشاذادي رقلاترطقورعوأ|||

 | ًاردضلااءاعوامالا عا ام .٠ قانا يبان صل ا دششو ديدشتلا,لاسةيال تيكن

 | اسال ازال دلل ةةطاتطوزإلا ارعق 2 رهف ا ْ

 ||| ىلا تدهتلا د تاالىًاراسلا ترهق قاسكتصحلاترهقناف اهل نماهتعلق ار عقت
 | ارعقاهل تا حرثبلا تزعق او لاهتءرعقىلا تنهتتلا ىتخدنفامتب ب دوا ِْ

 ًاريسعقلا ش رسعق )) ىمعتلارعقالاو هضق دشتلا مالكملا قريع تلاومغتلارمعقنلاو |||
 | اذآل نج رارصتمقا (رست ) ”ىرمسعق ل ا لاشي ديدنشلا مضل ”ىرسعقلاو ١

 1 (لاعب هراغقعلباو تابنالو اهيذءامالةزاتم رغما( 39 شسفجالا نعيضرالاىلارصاقت ||

 ات ترغتو انورق اود ملىأ ارغملا انتمق نالنف ىدباش ار ارز 2 انَدمواَضأة رفق ند ةراغم و روق رض أ

 هزي لك الاقي مدكاليبزيملا عفلابر اذقلاو مسللا"هلرلق أ ةرغق ىهف ارفقرفةريسكللابةًارملا ||
 ا 1 ىلهانلا لاق لت, ترغتت وترمي ك | شلا هرفقأمرثأ ترغقوارافت ٍْإ

 3 71 رفتش . مولا ماعا لازربالو 5 بدوالو نبأ نمقانسل ازمدنال .ٍ

 ا لحرلارفقأو تلخرادلاترغقأو "تركم كر فة:نع ىلا ردع لاه َت رفق كلدكو ١

 | (هفتسرفقاام ثيدحلا قو مدأ هدنعقبي ملاذا ن الز قو تكسلا نبا نعرفةلاىلاراصأ ْ

 | تنرج أ نيارعت قئذااروفتلاو علطلاءاعووهو لذا روفاكروننلا لام روهغقلا لح ِ

 | لح درج لائ ماضي شيفنقو هشام سس "ىرخانبفقو فانقلا مطدرخ اقل جرا (رتت) :

 زارا لاعتثرظنملاعيبقلاردنفقلاا (ردنف# ؛ىرسلا نب دهن عةدئاز نونلاوأ|١

 اردنفقا ا طعشلا نار دقو َ اردستالن أ ضيا مولأ اغي 71

 | أ ىلا لايلتالثددي :رمقلا ( رك ) دصسنالن أك هنمام ىلاسعت هننا لاه ةدئازالوردستن أ دي رب ْ

 لئلا سرصبلازيكاشيأر لاو هرهغطتوهو رة مهضعب مالك موةضاسُلار عسر كلارخ ْش

 . || رمقلا نم اهبصيئزوهوا د أ ةيرقلا ترقو. مثلا ىف رص لاذ! ارقرمقي لج رئاركد دقو ||
 ٍ 00011 و ا ردا ب رع توام ا

 0 د ناركألا دواسر امذلا اح 37 0

 لاقو

 أ

|00 
| 



 عدو (رطت) (فاقاالصن)
 0 ل ل ا

 أ ىأريصق سرفو شربل ةيذمب بحاص ىلا دعساب ا 1

 .: لك ١ نا فيز تاهل هته 5 ارمضقانتبق دنعاهارت

 ١ 58 ريثك لاق وود فيبأس 1 ض1

 ١ نتاسقلا كاذبىردئاموىلا « ةريسصق لك ت تيح قلاتنأو 1

 ْ رئاصلا» ءاستلاو ل الارامل رألو لاجل تاريسهقتينع |

 ْ ىلءداستقالاو مورلا كا مرصنقو رك ذرمرئاصلاو تدكسلا نبا اذكر ةروسق ازفلا هدشنأو ظ ظ

 كتلقه نعتز عناق هيلعةردتلا عم نءْزنو تفك هذ ترمصق أو دن* اذ ك الائثلا | 1

 ترصقأوءاسما نمانيصأ لوةناك ”ىذعل ارمصق ىف اناخ دىأانرصق أول البت را ظ

 ظ لس ؛ وطلاَنإ ثد دا فو اراصتادالوأتداوةأراترمصقأو ترمدقىف ةغاةال_صلا نم

 |رستن ى باتنسأ اا ريصقم ىهفزمملاو ةسمعنلا تريصقأو ليطتدقةريضقلا إو رصقتدقأ |[

 ًأراسقتلاوامهقءةعاذا كلذكو ارصةمهذع ىأ هرصقتساوب رو ةءباهاكحام_مئاسسأ| ا

 رطةلاورطاارطقلا 6 امق )لرب ريصاقلاعهباو ةقئخلابةبيشةدالقءانلا ارسكيةراهقثلاو | ظ

 نيرصتلامءاملانارطقو ىذعتيالو ىَدعرانأ هتراطقوارطقراعقي هريغو ءام ا رطقدقو ةرطق عج |

 لاق نارطقلا.هتيلطري_عبلاترطق هنم لوقت ءاطاارسبكسص :نارطةلاوهف ءانهل !امأو |
 ىلاطلال-رلاةءوذهملارطقاك هه اهداؤفتفغشدقو ىناَمَدنأ  رعاشلا
 رطقأو نارطتلاوهو ل_طالاىلاهوّدر مسمن اك ن والا, نرطةم اولاهاع روروطةمريعبلاو ظ

 ظ هوبرطقب لازبال ىذلارطاقلاريسعبلاو بهذ اروطق ضرالا فرظقوراممي نأ 4 ناحكأةىش ما ْ

 ىذا دوعلارسغورتسع لئمرطتل ادراتلاوراظقالا خباز تنال ةمحانلامضلابر نقلا |

 (سدقلاو ضا) رعاشلا لاق هيرب |
 رطقلارسنو ىازملاحنبرو « مامغلا بوصومادملاّ اك |

 رغصالا شقرمادسعوبأدشنأو : ردا رطققازا ا

 هنوه# "راج "أم ىأ محو دءمءاك اف ه ةراعةماها مود لك ىف ق ا

 رس ل ا مو قافلااضد اةرطقملاو|

 5 راطقلاو هب رطقلا اهل لاقي دوربلا نم برضاضإأر ةااوراتلانيعقاعت وكلا

 محلاونأل اع لبالاراطةاضيًراطةلاورطملاو هور جا
 ةيازاطق رئلارقاو 5 هلدرخ لفءامرخ نم ”تغاو ١ ظ

 الاسرا 0000 هوغنو "بلا نمرطقأم م ذاانةراطقلاو تارطقورطق علو |

 ا ىأاري_طقنهر طه ءطو لامةالو.هتااو هورئلا ىفدغا ارطقتلاو لب الاراطق ٠ نم ذو>اءوهو | ١

 ىلد ولا لاق اسفل رطقف هايناج امهو هب رطقدحأ ىلع هاقلأ |

 ضافنلا لئلا فوراطةلا نم ىلب الاريطقةتو ةرطف ةر طق هّمأ اسا مل اريطإ و عوطقملا 0 لاو باي ىكتيكرو لاعقلا ةهودلا عذجر طقناك همدهدلب ق -ءالدم 8 ا

 ٍ اىاتشاراتض بلال ويافلبالا او ربطة مدا أ زوفكأ م لا ضفاذا أبا طوب :
 . 1 ع قي د

0 



 يهل مارا باز أ ١ رالود

 ا هروتلا قالت !لاملا قلتحت * هروشاف ةنسمملعشعبأف
 | نر اود نب ركب سد واعم نب ةهدعص نب صاع نب مع رزب بعكن بريشة و دو "لق و أريشقو

 تن وميت ني ةانمنيديز نب دعس نب ةناو اوع قبل ناك لف مساوهرش او نم ماس مسولوتو

 0 لنلاو تاهمالا تتاةمهلباثنؤت نأ ءاجرهوقرطتسافركذتلب اهموأ
 ا

 حارا لاق ةئثلا”ىدعلا نم ا ثا هواري 0

 22020١ راهلاذبعلا هماّرشتاو « رامثقلال_ ولا نمىوتليال 1 8 'ثامفرر هل

 امتالميملافذتتر ءاثنق عه اورعشةموهثارارعقانانالا دلجر ءنقا ) رظدق 1 577 يحسأ يكب
| 

 اةلدكو هظالاخ ا ماللتلا سقوروسقتلا دح اورصقلا (يصق )ةريرعشق هتذخأ لاقي ة از سل 5

 ِ هتقان فد: لءةمنالدشنأو دسع لأ نع رصاقملا عجب اوةرصقملا تقوى: ١

 ,وننمالرانلاةامحتب رك « امدعب رصاقم لا صق:اهتثعبف ش 1 رهش

 أ ىشعلا 0-0- جاهلا لاق .تيسبمأ اذا اروصقرمصقي ىشهلاريدقد قو دام ى 08
 ا لاقو امشعىأ اريصق هتننأ لاقيو 3

 0 ايهلان اورلسلا ىودنزوع « ٍبهار عيباصمارصق موناك
 متفلابإلاذ لعفتن نأ لاراصقو مضل ثلا لفت ن ألا راصقو اذ لعفتن أ لرمصق مهل اوقوأ

 رعاشلا لاق هبلع ترصتقا امو سمأرخ اوكتياغعأ

 ١ ْ ٌدرن أ ىراصق "تراوعلاو + ةرراعاتسف:أامتئا ا

 |[ أهنعزتا اوهلاقب و باطن ناك امثودب ىأ داضلا ركل واع ناكامم رمهةعنالف ىذرو ا

 ا ىهو ةلكاسشلا ىلت ىلا عاضلا ىرب هقلاو قرصقلاو اند ىأ اضيأ ةروصقمو مضاايةرصق

 أرقلا هيفزنكيىذلا اذهديد شتا ةرصوقلاو يف اضيأ ىريصقلاو عالضالا لْفسأ ىف ةنهاولا |

 0 ةيم موق لك اهنم لك أد أب *« هٌريسوقهلتناكنم ءملفأ زععارلا لاقت .”كراوبلا نما سنى. ا
 أ انما« منعها ىضر سابع نب !ًرق هيورصق عدبباو قذعلا لص أك يركتاهةرصقل او ف فاح دقو قبب... اكفوولا لاو

 ا ا : ّت *مع هزي ل م نمل بسلا ىف قيام مضلابةراسقلاو قاسنعالا ىدعيلفلارصقي هريسفورصقلاكررشب كرت || نا ”ةح ١

 |ةرمصقلا فذخأي ءاداضي ارصقلاو بو فمو ورم كلان ىرصقلا كاذكو سأديام دعب بما 5 1 لاهو

 [ىوتلمفهقنعفهيبصءادودت.كسلا نبا لاق .ارمصقرصتب رسسكلاب ريسعتلارصقلاقبإ] * تانءؤويب 3 8 1
 خفاايئشلا ترصقو كلذ ىتشا اذااضيأ لبرلارمصقو ربا فهقنع لصاغمىف ىوكسف ||.” 5 هر 0 0
 ْ ترصقو اندم ىأ ىشا اريصق نه "رمق عماسألاةروصّةم مو هنتدج ارم ارصقرمقأ : : فايع و

 || فدهلا نع موس ارمصقلاسقي هغلبأ لو هنءتزعار دقت ولا نصيرة در أ راسا
 ترصقوارسقريمقأ فلا: ةال_صلا نمت روقو لاط فالخارسصقرمصةن مضل ئشلارمصقو
 هلاضرد تاهجاذا ىءرف ىلع. _قللا ترصق لاس ةندريسغىلا هنزواخت ملاذا اذك ىلععوشلا

 ْ ارضقدرمصقأ بوثا!ترصقو دزاب ىأرمم اق امواهلعب ريغىلا هدمت ال فرطا اةرصصاق أ هاو

 | ىللثم .رعشلا نمو ةالدأأ نمريضةنل او لدم ارينصة: بولا ترصقوراصقةلا ىمم+ه عمو ه:ةقد

 “ | عجيرصافالاوراصق عمجاو ل وطلا فالخربصقلاوهيذ ىناوتلا ىضالا فريم اورصقلا

 مسهاوقامأو هربصأه أ لاحرلا لالضاو سشسفخالا شنو رغاصأو رغصأ ل ئمرصقأ

 لالا



 تسلا ا تت

 ا
 نموت 0 ول هر تل

 تررقوارورةوارا رقرقأ قلاءاضنأ تررقو ار ارقرق أر مسكلا:ناكملا,تررق هنملوقةهيف 1

 صض.ةنرق:ور#: هنمع ترقد قةونيعلارب رق لج رواه مفارورقوةرقاندع هنتر رقواس دع هب

 | درن وح لاي و «-ةوفوه نم ىلا ممطنالذ رق: ىتحءاطعأ ىأ هلع هلارقأو تندم

 ا نكححهبرو هعم رقىأةراقمهتاهو ةراح ةعمد نزلأو ةدراب ة-«م درو رسلان نضسنالو

 هريع قا ايهزرقو هيفرتعا قمار قأوراقولانمالرار 2 نمهوهةالصلااو راق ثد دا فو 1

 ١
 ا
 رب رقتو رق ىلع ىب هن اكساس ةربغ ىلءرورةمو هفرل نم هللاهرقأو تنك سلا نان 2 اهلج |

 | ىدرمفلا هدنعء تررقو هرارق فءإعجْئشلارب رقنو هير ارقال ا ىلع ئثلاءناسنالا |

 تررتقاورقةبسا ىأ محرلا ىف للا ءامرتقاورمَتسن اموأ هنائماتتامتاللفو شم 1 | ١

 رورةلا,تررتقاو رد_ةلاوصتلا امتذخأ اذاّةرا ارقلاتررتقاو امم تم دن !ةرارقلاب

 تيئاذاةقانلاترقأو : ةرةنوةرارقت مالا اذهتررقأ ورق: ساف هناكمىفهرقأورقأ تح

ْ 
 ا

 ةببطفصبي ةذونأ لام تنمسةقانلاترتقاو يتلا ١
 اهرارتقاواهؤفاهيفرامدق: ٠ امهلكمء سر ىرهشتلبأ ارب ظ

 اهني اهماهرارت_ةاو بط ا اذا عم - رلالة أ ىف نوكبامناكلذو اسهنمس» دياهؤسن

 هرسسق (رسسق )ل مهشلا اهلع تدمع ١ رعتلاروزبو سبل تاك اذان وكي نا كلذو ٠

 1 طهر .هو هلم نم نطنرمسقو هءلعهرستفاكاذكو هرهقو سلعه هركأ ارمسق مالا ىلع | ْ

 رعاش 1١ لاه ماظعلا لبالاةرسامقلاو رساسقلاو ىرسسقلا هلا دبعندلش |

 فادرسايقااف فداورلا جر ٠ . بءاوكرو دما ىفرساسقلا ىلعو

 .ىراودناسنالاب رهدلاو « .ىرسنقتنوايرطأ حادعلالوقامأو ىرمسقد حاولا |

 لاه تنروضااونوذلارسكيىربسنق ىورب و رثغشسالا نع ريبكلا جشااوهف |

 ْ حوانتملا ماتلاو هضلاسع 3 اه نوملاروسةلان اكتأمل» هلع ىصشالا بت

 نيدامصلا نمةامرلا مه لابو ةريوق سس ليلا دسالاةروسةلاورو.ةلاو/

 اذه فلا, باث دشنأو 3 ةتوريسكت :ةد3ثهنونااوفاقلا ارمسكي ماشلادلب نورمسنقو

 (ىسبعلاةمركعل) ثببلا |
 رطقلا ليسن مني رمسقرضاحن « مهتك رتىناروان اسف هلنا قس

 ( رش 7) بلاش مني مدصن ىف ةأنرمسفام ىلع ب رمسنق تشن او ى رسنةهسلاةيسنلاو ظ

 ارسشق» هرمشق أو هرمشقأ هريغو دوعلا ترمسق دقو هنمصخ أ ةرثةلاورو هلا د_-اورشتلا

 ةرشاقلا راما و عع رمشتتو دوفلارششلأو سدقم قم هو اريد قت هل مش قو هريشق هنع تع

 هريشق ل را سابو دا ارمشةت اهمال اصلا لوف ةرشا-ةلاو ضرالا هو رمش ىقلا |

 ريثكى أر شقرةو هملا ىرمصب معطرمشقا ذو ءاوراذالحر تن ًاراذاتنك اهل_.قثيدحىؤفو

 رخ ةيلحلا فى ىذلاروشاةلاو ةرجلا ديدش ىأك يب ركلامرشتلا ند نريشقأ ل جرو هرمشقلا |

 ويارا هيد ىأةروشاف فيفا 7 وئئاقلاو اضيأتيكسلاو لكسشفلا اود ليش

 ام سجل ا



 (درق] ١" (ءارلابأن) الا

 ىذابيةواب دىلعفوأ 35 ىذايلاّوح ذقملا ميشلا لثم

 ىشعالال اه. طانخلا”ىرارقلاو ضرالا نمر لارارقلا (درت)
 ندرلا بول ةئرارقلا قشك « امانحورومالا شد

 ةرارشلاو ءوجولاح ارق لجرالاراصق مسغلا ن نمترضوهود_ةذلاةرارةلاورارقلا”ىعدالا

 رملاهريع لاهو جرمسلاو لح رلانيب لاجرلل بك صصّرسقلا دسعوب أ لاق 0

 ا سدقلاو صا لاهو هسا زملا هقوف تسانر ملاك دذأو جدوهلا

 ىنافك [قةذككرةلكح رح ىلع « راحةلاحر فى رتاماف

 ْ | ديد عوبلاز ّرةلاموب و «رعز مداوقنيب ٌرقلاك هر أ نب الاه .ةجورفلاّرقلاو

 د.سللاه <ىئدعلاو ةادغلا نانئةلاو مهلزانم ف نو رب سانلا نال

 ظ مالغْنيتّردا!!ملعودعب 9 ةّروط لكو ضس نراوجو

 هنمو و را ير ةلاودريلا مضلابّرقلاو ةدراءىأ رق 'هل_او رق مونو عوردلا نراوحلا
 : تعقواول اها رواهرارق ىفةد!!تراص ىأ ترقب تباص موببصتة دش ددعمهاوق

 تراهم ونا 75 َرَدِب تعقو دقو اهمحرت درزن ائكدع

 ْ ةردقلاب لفسأب قزتلب امامأو قرتست الث خيطل اد _هبءاملا نم .رد_ةلافبدرامةرارقلاو
 . اهليوطل اة اروقر_ةلاوءارلا خفي ءار هلا ناكو ةدسع ىف أن عءارلاو فاقلا مد ةرورقلا

 رعاشلال اق رقارقةارغهنموءام مسافاقلا طي, لااعف ىلعرقارقو

 تاوقعزم اولا ةمدتم * رئارقون> .وزملابا و رض مهو

 ئحارلا لاق ةرقرشلا نمت وصلا دمج ناك اذا ىئرقارقو رقارق ذاعو

 امطملا ل دعب ىدا نك + اءرق ارقناك امدعدن ماو اييصر ماع توص عصأ

 طعل اد ألاقي درلا مسكن لاو داو مسا بي وذ ىلأ ًارعش ف نارقو ل>ر م-انارقو

 1 1 لا ا نااتاعررا رد ىلعة ارح

 | ءاصعفلا دس أت ب وَلا نيب ولأ و ةيرلال ثم تلصوحلادب ٌردلاو للا ءاهلاو ضرما ه ف

 عا ةلارقرسقلاو هبل ستغب دراسولاءاملارورامتلااو جاجا نمرب راوقلا ةدحاوةروراقلاو
 ١ طز اك ىذا دعسبتلا ةرقلاو كصضلا نءع 8 2 7 و 0

 اهرب رقرقىوهلاجاهترقرقاذا ٠ ك راد قوي و امو
 طاطشلاه رقارقلا عه اورب دهلاةرقرقلاو توص ىأ هنطب رقرقو

 هرقرشاا دعب ضاقثالاا.مماع .٠ هردهشربع نم زوم بر

 لأ ءريدهف توصل فاصناك اذاربدهلاراكر ريعب و عجرو هن ةوصاغص | ذارععيلارقرت لاشي

 | نمل دل 60ج لمد نيب كلا لع رافرقم_هاوقو عضذوم ىلاءف ىلع ىرقرقوأ|
 ٍ مهلا أزحارلا لاق رافرقوراعرعىفالا ىابرلا !ز

 راكتنالا»فورعملا ايلّتخاو هب راع ةامصلا رد تاك
 [| هيف تييصاذا ارقاهرقأ ر دقل!تررقو كذب باصسلا سعي هنثك دعرلاب رقرقاتلاقديربأ

 ةرارتلا



 "ام (رحذن) (فاقلالسض)

 ظ
 م-هدءنودر 1 لاثب لو فزاتون باث الامل امشل نسم ارعلاو مرهلاريبكتحلازيشلا|

 ا 1 هللالأعورد_دملضالا ىفودو ىع«ءعمر دقو هللار دقو هغاص ئشلاردق (ردق )هوت اوي

 هردش.اماضدأ دار دق اور دنقلاو هيظعتى حقنا اومظعام ىأ هردق قح هللا اوردقامىلاسعت |

 ْش سفحالادكنأو ءاضقلا نمل جدزعهق

 ىرديالثنح نم*رملا ان صاللو « ردقااوئاونللحيوتلانالا 2020
 06 روةظر فلاب هذتةردقملاههلوق هدو ة رالف ا نزبا هةيدقمياعلال لاا

 ”ىلذيلا لاف زبغال فلانة دةملافر دقلاوءاضقلا ن ءاعاوزافوذ ع أةودقمل

 باكل از دةملامعامف # 'ى ماءالا ىلع قامو ا

 تكسلا نبا انفاكح همفةغلرم ا :ردقوانارد-ةوةردقردقأئلا ىلعت :ردقوأ ٍ

 اذاثي دا ىفو ردَعَتلا نماردق هردقأو هرذقأإ ئنلا تردقورا وذ ىأ ةردقو ذلجروأ

 (ىنعملا كل منب سارا )رع اشلا لاه نيثالثاوقأ ىأهلاور ردقاف لالهلامكتلع 1

 رداق وهام نورا ردقدقزو « ةهئغف عمئاطاةنلقتالك

 ضرأو كضر أ نب لاغيو اذا ىلءءاحىأر دةنافاردق وتلا باعت رسم

 اردق هلامع ىلع ردقو بوتءن نع ةههارو ةدصاق ل ثمرعدلاةنمل تناك اذا ةرداه" 2

 ْ ارخسقار دقتسا لانغواريدغتئذل ترذقورتق ل ثماردقهفزر نانالا ىلءردقوزتقلثم ْ

 لاشي ردقا وضط م وةااردةقاو هيلعةردقلائثاا ىلعرادتقالاو امتى أئشلا هل ردو

 غيط او نحط لم ردتقاوردقهنملوةتردقلا ىف وبطل اريدقلاو نووتسش مت وردت

 ٠ ًارادقو خاضلا لاق ورا ازاارادةلاو ضاسقريغ ىلءءاشالب رب دقاهريغصتو ثنؤتردقااو

 ]| لاجرلانمري_سقلاردقالاو اللا هلع طئاض ةقانرقاع دور ألاقي ىذلا فلاسنبا |
 ٍْ ادلاص فض كذهلارْضدوه ر ءاشلا لاق

 اماستاقلملا ىلع تماساذا 95 ف.شحود :ردتق أ اهل عت

 2 نملحر لاق هب هن دياك رئاحةئلجز .زارقاحر اجت ىدلا ليلا نم ردقالاو

 انما هما وجال « طاستا ووصلا ف رسم ردقأو

 | ةترذقتو رد كلا وش :ل| ترذقرةراذقا|نبرذقئ؟ وةفاطءلاةضردَتلا ” رذق ١

| 

| 
 أ

 : كريتروذق ةقانةدسعولأ راذقالا٠ نعهزنس ىلا *اسنلا ن هرودَمااو هتدركاذا هنردقتساف |

 أةرذق مير ىالكلا لاه دعبت الا ناألااهانم فوثكلاو لاق دعبتستو لبألا نمدمحانأأ
 4 7 مهانا الو هقلخ ءوسا سانلا "لاذال رو ذاهوذو ةروذاف لح رو الملا ن نع هزت ةزمعنل او

 . فر لا ٠ 0 ءامأؤزةريو نب رقعلاق
 انينإرد, دو 0 اهتزتمد رو ذاو اذ ساكملا ىلع .* 1ثحاف قلئالب تشل قلت نا

 اى | بابسللئوملا زحذملا( رحذق )ىلذهلارعش قر هو سانل اهبنت تقلا 3 رو

 هلثمّرعدمملاو اعيجبلاذلاو لاذاايوه دس ءوب ألاف نايضغلا هسا ةقششمر هرإاوارترشلاو

 تأ رام لاسقفدح و اظذاب هريسفن رعت هلأسهتي لذ هئعرجلالا اناخ تلأس ”ىبمصالا لاق
 ظ . لءسنتو رهعأ ىعمالاد نأ ود وفا ارلصأ ىنا شح وأو و 6

9 

 م#

 1 حا 01



 هايصربطلا ادهداطصي ناكوةفرط لاه بطلا نم برضوهو ||

 رخ 1لاقو رتقاو ىرثأن منيب نمديرب ||

 (رقر ) ابل 3 3

 ديزتروبشلاو نوصقلي مه داي مست * انذيريقم سانا لكلا 4

 يشن أبت ماى ري-ةأو هتنفداىأاربق ,ربقأو هربقأ تما ترعقو ”ىرمقملاو فينو

 13 : | مها لاقف هريقثن أ ىفانل نْدْتاىأ هيلصو لة دق ن اكسجو امل اصانريقأ حاولا د قتلا ٠

 ْ ظ ىأ هرب أذ هنامأ مث ىلاسعت هلوقو همذ نذ دياربق هل تزيص ىأ هنربقأ تركس ل1 نبا لاك رك

 ريقلاةدساوةريسقلاو مد ةونيهنمرك ااهمربقل ا ناكو بالكل قلي هلع ملوريشب نمله |

 ش ا نفع نات تام ىرتنو ل ىرغصأو ىذسفولسا كلالخ ا روع ةريق نمكلا ِ

 / | ىربداف امو دبص نم ديال 3 ىرشاف كذعدامسلا بهذ دق )1(

 . ظ | كلذ ءاحدقو ةرين هلا لود ةماعلاو ل صانعلاوءالصنعلا ل ئمربانةل ا غمللاو هيف ةغل ءاربنقلاو .

 ةدسعو أ هدشنأ نحر

 1 ْ 2 1  ركسترورأ !نبع تاعحو 0 ريثشلا”لًاثحاو ءاتشلاءايس

 ١ ا | بابثلا نمبر ض مهشلا,ةيرطبقلا (رطبق فلاب جر مءارتنقووبيو اه نكسيىأ

 ظ 0١ مقتمعذجي هنماهكدانب '«: تقلعةيرطيةلارورزن اك. عافرلا نيا لاق
 001 ٍش

 ' | ثدب "تل تسيل فلالاو ديدشلا ميظعلا ىرثعبتتل ادتربلا لاق قلما ميظعلارثعبقل ا( رغعبق

 | ثينتلل فلالا تناك ولف ةارث ارعمق لو: كم الة !تاضبإ لا وَ تدب زامغاو

 | ثعابقعجلاو ركلة سيرف و ةذرعملاف ف رمد الهرش اموادهذ رخآث دن ادق

 : 00 000 20/اتاةباو مستإلالو حلبا مم قع الفرح أ ةمدرأ ىلءدازامّال

 | ىصوترتقلا عيتملا ( نت ) يابو ظنا ةزلاو ذل كورت دعا نينا رابخوملا *

 :قدررفلل دشنأ ١و ةدسع ى أ نع ةراقاهةهر ىلاهت هلوقهضوراغلا

 ص” بوبر

 ْ 3 ارتقلاو تانازلا هقوفىرتح وم 32048 .دي كلملاءادرب وشم

 ا نمبرضرسكلابرتقلاو دئاصلا سوءانةرت_ةلاورطقلا ىف غل ة_هحانلاو بنان اراقلاو

 د ىلا هثيمخ ةيسةرتقنباو دياز ةورتسلاوةرتقلاو فدهلامهسوهوةامرأ ا نمو لاصنلا

 ىأرتا# بوجدريسعبلارهظزتعبالق او ىأ تاق ل>رو فرصات الق ردم هراقو ىهامرغضلا
| ! 

 ش 1 1 : م نا هد لأ لوقهنءوربِدمَملا نس سرت

 00 دييتافااهعب 5 بع كداهكشص الد ىرد

 | 60 نامفزلا لاق عوردلا فريم املا سوري اورطق” ل لاتقل ايهت أ نالفرتقنو
 ' أر ايري مسللارتق دقوا ثلا دراتقلاو سيكلا اضيأريشتلاو اريتقاهل ىرئانراوج

 أ عرراضي رانقلاو راق لو ورعوب أ اهاكح هيف ةغارسكسصلاب ا للارتقو هراتق عفترا ادا|

 ظ رابتتالا وريتةتلا كلذكو ةفنلا ف مهلع قمضىأا روتقوارتقرتق.و ةرتقيدلاع ىلءرتقودوعلا

 ١ هرامق دب مب ةيزلا ىف 4-هل تعضوا ذاد_سالل ترتق لاسةيراتقلا جدجترمتقتل او تايغلث الث 1 :

 ًارعاشلا لاق ردجف م0! ليجرلارفاودوعلابسر ماذا ةرّتةم ىهفةأ ملا ترتق الاسقورتةمءاكو

 0 ارتقاو ىرث أن يب نم هصبق مكبل ٠ ناو ناروزل هلا دنس مكل تءدكلا
 رنملا (خ) مال فاد و :

 4 ١ ظ

 د



 ا ( (فانلالدف)

 ادق, 1ىداارقت فلا تدك اغا لام لاما نءريقف لد رو ة :رقافلا هب لعدق مهلوق هنمو |

 هناعشهملا اوكبشيو ناو نم نب كمملا دبع حدع ىئارلا لاق نيهلانم|

 ديسهلالرقي مخ لامعلا قف .٠ هديواح تناك ىذلاريقفااامأ 1

 سنون لافو ريقفلا نم الاح نس أ نيكس للا مص الا لاهو هلى :ال ىذأ !نيكس ماو لاع |
 لاهو نيكسسم لب هقئاوال اسقف تن أر فأ لاو ءال تاقو لاه نيكسملا ن نمالا نسج أو يقفل || 5

 فعشا|لثمرةذاا ىف ةغلرةفلاو . ل ءنيكتحنملاو لاق هلئثال ىذلاريقفلا ىفأر ءالا نبا ١
 ناطمال ارمّقفلا هلءلام نحارلالوقامأو ةانقلا نمءاملاجي رخريةفلاو فعشلاو
 ترف هنملوتتتسرغاذا هلسسسفا الور فكري حريق ةااو .فورعم هنيدي كروهذ

 دسلالاكو رهلفلاراقفروسكملاريةفااو هتيقئاذيأ زركلا ترةفواريقفتةيدوا ||
 لزءالاريقفلاك مدا اولا عفر 0 رباطترو تلا دما ىآراسأ :

 همرأف ىأهراةف نم نكمأ ىأ دصصلا رشف أ ,-هلوقوزو زحهنسمىف ىذلا فرساارةفملاو

 رعاشلا لاق يرقنلا مسالاواسيكرب ريلاهراسقؤ هن ”رع أ ىأىتقانانالف ترقفأو ظ
 معلم ل !الو ىرقفأل ةقاك هه هرهظ ”ل- تءرحأ دقةيرهل ]

 تالف مهلوقو هرقث هوجو دس .وءاتغأ ىأ هرقاغمهقاّدس لا ةيورةفافرقغلا نما رقاد |||

 ظ (ركف) امهنم بوهتلا مصيالف غتساورقتقاامهيلعف ىف لاقي نال ذاشماسنغأ امو ءرقفأام ا
 ل 0 ءيلاه مفلاركفلا ردصملاو ةركسفلاوركفلا مسالاو لّمأتلاركفتلا |||
 ركفأو رسكملا نم مدفأ هذ خفلاو لاق ةخحاح فى سدأ ىأ ارتحن مالا اذ_هىف ْ

 تراغ#/ دوغ كسا رك قدش لاخي كباس ىنععركفتوهسنف هوئدلاىف 1

 ىأ.ىروفن ءانالفثنتأ مة جاح ىف تيهذوسهاوق هنمو تشاعاناروفواروفررسا 5

 د_عبءاشعلاةروذو هندْسَرلا ةروفو ء.ضغ شاجاذا هرئابثراب'ىف ةغلهراقرافو نكسأث الق || ٠

 ىأروغلات ال الام اذكل -عذأال لاسة. اهامفل نم اهادد اوال ءابظلا مضلابدوهلاو ةسقعلا ْ

 فيفضلاو مضاان ردةلاةراوذو .اههقث ديدشتلاو حفلا رولا ةر اًوذوا مبان ذأ, تديصي

1 

 0 ءل- هر ارهفلا (ره) نازيملان الن افذتكبناذ#لانارامغلاواهّتسنمروةيام |||

 © ادم هاتي كغ ةره_يفانهرب_غصتور هود رهن لوقب ىمحالا ناكوراهنأ عساباوثنؤيو و ذب مكدحولا ٍ

 [-«راد. 3 ثوم لاق 2 , رمضنلا نب كلام ني رهفو»و سد رق نم ءالإ_سقوأ رهذو لحجر ةزيهف نب صاعو ْ

 ل نا ناك لك أ مشد طمسو ىءقدأاهماع"ر ةالغاذأف فذرلا هذ اب ضم ةريهفا !ئاطاا 0

 كر عماجي نأرهفلاو تب رعف ةيئاريع ىهوربباهلصأو م-هساردم مضلايدو لارهقو تيكتسلا ظ

 هل 7-5 روهذلا نع ىهن هنأ ثي دا فوابف لزنف ىرخأ ىلا غارفلا ل.ةاهنع لوك عةأر الج لا

 سرقفلاريض-ناصقنلوأ لاق امعأ ىأ اروح رارهفور ورم ل_ةمرهفلا كاذكو
 هن

 هنأو ار صن ن رمل دمه هن نر وا )عو-ةثلا مروتفلا مدارتلا

 روءفل اوءامعءالا فةغل

 ةدضاراومتو ءابلا في ةريقملاوةرقماو رومقلا دحاوريقلا ( (( تاقلا لاسم )

 قحاب لادم لالو ريقملا رغما لا '



 0 (ءارلا بان) م85

 لأ ل رسو هنانسأ هما سافب برضاذا سرفاارفرف لاقي هنرهره لدم هتكرحةئثلا ترفرفو |
 الاراطروفرغلاو شطلاو فلا ةرفرغلاو فاسقلاب:سدقلاى م ارعُش ىف هنوورب سانو هسسأر |

 نيبامن أضل نمرزةلادن زو لافو محلا م عسا! بكللاب رزفلا (رزن / 0١

 ةانعم كن 1 زن دعسوشو ع 7 ةلقو أ اضي أ رزفلاو دعوت أ هنع هاك نيعن رالا ىلاةرمشعلا ٍ

 ذخ أ نملاقو لانه اهمهمأف ىزعع سوما ىفاو هنال كاذب ئ مماعاو هب.ةارزفااو معنا ا

 1 هسفن ىداوذةدسءونأ ل اقو رثك أ اونا الاؤهورزفامتمذخودالودل ىوذةدح اواهتمأ

 ١ رزقلاوادبأ عمتجمال ىغد كل: عمدت ىتح ىأرزفلاىزهم كت ؟الاولاقف لثلا هياوررضف |
 هتعاةسمإ ءيشااترزفو ىلن وعسطقت اذا بوئارزف:د- ةلاسقي بوثلا ىفزحسفلا حفلا |

 ًاووامالا مز سال قد * رزافااقدر طااءا زعم قد زحارلا لاق عساو ىأرذاف قيرطو

 آل اني روز اوه ةيلغ رع هرهظف ىلا بد.الاوهورزغاانيب رزذأل--روا]

 | رسسقلا (رسن]) نافطغ نب ثي ر نب ضءغب نب نأس .دنةرازذودو نتافطع نم "ىحوبأ

 | نأ هتلأسى أ اذك هترسسغتساو لئمريسفتلاو ارسفرسكلايهرسفأ هلا ترسفدقر ناسلا

 | متاصلار مذ (رط ة ]يدا اوم هنظأو ةرمسغتلا كلذكو املا ىلا بدبطلارظئرمسُلاو ىلهرمسف#

 أر طف لجروريسساهو رسوم ل ءريطاغم موقو رطغم لجدو اريطفتانأ 2: طلو لمعلا سالو

 | ىروطغلا كلذكو هيلع :رطقن امروطفا و لشالا قرا صنوعو نورطقم ىأر طظفموقو

 ا نةهترضاضتأ ر اهذلاو رطقلا همفن ايةسا ىب ّج-نيمتل أ رات رطقو بلا بوستم هن 5

 |ىأار طق مضلاب هرطقي هر طذ دقو ةةلطارسكأا تر معو طقوم اولا مالغع ضي 5“ ميا
١ 

 | رطفتوراريعب وهف علطويعبلا بانر ام طقدت مورطفنأف هترطفلا-ةءقتلااضنأر اطغااو هقلخ ْ

 :ريدع لاق قةشت همفى ًاراطف فرسو قةشنئثلا

 ع 6 ىك وهف ةقشعلاك ىف مو /

 تأ اوعدلا رطافام ردا ال محق يسر ساسع الا عارتخالاوءادّسالا ارطفلاو ْ

 |باح رطفلاو اهتأ دس اان اىأامت رطفانأ امهدحأل اقنرُثب فتامصةةناسار ا ابنأ اح

 نءهتلع أيش لكو رمد ل ىذا! نيهتلاوهو ريتا ف الخريطفااو م اهبالاوةيامسلاب ةقاسثلا
 هكاردان ءهتلعأاذا| ارطفءرطفأ نيدعلا ترطفوريطفلا ىأرلاو كابا لاقي مط ةوهفدك اردا

 جتفناىأ» وذ رغفو هحت ىأ» خف( ر هذ ىرط ىأريطق سدحوري-زيْش ىد-:ءلوتت

 هسلارظت نمءاما ديك ادااءرثلا نال ءامسثاا ىف كلذ رمكلارغف فا ةأو ىدهتيالو ىد ع

 فترونلارغفناو ىدماارفوادنلا لص وذو بدطأ أ ن ند برع غانغلاو ءافرغف ئ

 تيارا روما ارانققةدجاو خا ةراقفلا ( رخال ةعساولا ضرالا ةرغغملاو ْ

 تارقذ عسجلاوةراقفلا ل_فءرسكسحالب ةرقفلاو ملسو هملع هللا ىل_صىنلا فيس مسا ظ
 ىسدد رشف لنحرو رهظا اةرقفن اههشن ةر شق ىعم مسن ةدمصقلا ىف تد .دوجأو رشفو تارّهذو

 ريسعملا نأ ترقفوهرزياطرانف رسك ىأةرقافلا|هترقق لاقي ةمهادإةرفاسملاومراشن ْ

 ا هضورتو كا ذي هلإ دل ىوا_مرتو ه.ءاعورب را ازا عضوم ىلبع تاعج مت ةديد_< هنززح اذا

 هيمو



 يل (ررف) (ءافلالصف)
 م مم حس ممتع

 رئاع الجر تمّدسقنا كنأب « ناعاو لريطءانتأرجدزاتلقف
 زحاش كر تح اهسسك مالك « اهبسشدت اهتأتىفأ تدصأو.

 ( ٠ رجاففكلافت رخأ ناواظءلغ « ام ةءا م مشغنم2-3ناف
 ردقغلاو ك_ثلط بناوجىأ ٌلرم_طءانساو فات ارحاشلاو لئامفيدرلادع_ةملوقي |

 رعاشلالاه ريلناىفرمفتلاوم كلا خشلاب 0

 فمن امريغلاماىخيلاو هم رف ىذ لكىأرلا ىف تفلاخ 0
 ةغباشلا لاق ةفرغمىهوروجغأل مءاماطق لم مرابشو

 رانك تاةحاوةكربتلمذل .» ان انشطخ اناوحاانا

 رخفلا كاذكو ميدةلادعور يقال ارخفلا ) رخآ )3 رحافاديرير اغلا, ةًارمللاضي أ لاسقيو

 ارثكل اريقْلاو ميصخلا هلئمو ل رخافي ىذااريخفلاو مول ارخافةورضفاورفش دقور ورم لثم

 | ترخاف تدكسل نبا سينتصر فتم نالف لاقي ركل او مظعتلارشقتلاو ريكسلا لامر فلا |
 . ||| هلع هتلشناذ ان الذ ىلع هترفنأو لاه امأواأ هنم مرك أتنك اذا ارفن هرفنأ هنر شفق لجرلا

000 
 ا عرمضلاةعظعلا ىشروش“ ةقأن ىبعدالا فعسلا ةظرلغ عدلا ةوطع ىاروش ل كو نادركلا

 ا ,  ||| برضروخامتلاو هىونالو مظعي ىذلارمسبلا نمرخافلاو فزحللاراشفلاو لدلاحالا ةقيْصلا ظ ظ
 هير مام كيد يي 0 رار لوقامأو ىديزبلا نس يسارا 2 ٠ بنار 07 ءوسارلا ةامأ ؟يلا١٠.عةمس .ه

 هو 1 هاك ١ هرخ الا ىشواندلاج دكت ل هرخاستف ةرا1 انانا ظ

 جيصعلا ٠ ةضمإ] ى أ مح َتناك اذا ملا نمَةعطَقلاَد ندفلا ردن )ل اهتيشميفح رحدتت يتلا ةأرملا ىف لاسقمف

 ”هيانايز 6 مدع ل كلذكو ميظعلالاقيو لوعولا نم َّنملاردافلاو هردنوةدي دركت مءلأو نحارلا لاق
 نع لد _عورفسى ارو دنردؤ,لءفلاردذو ةردفاااهعضوهوردفور دن عج اورودفلا

 نينتشب ىو | بصنالاو | ةرطصلا ةريدسنةلاوريدنفلاو قجالا لادا اركب ردغلاورداوذ عه اور دافوهفبارعتلا
 هلأ ل 1 ءاسنلا نمرورفااو هريسغهتذأو ب رهارارفّرفي 7 (ررذ )) لبا سأر نمو دنت _ولعلا

 594 ,ث 1 ع .ع ا : 0 . 960 0 ٠
 فس نر ىلءدر ا الفا سدر قرن نا دهثد ددلب ا ىو ثنوملاو عمجلا وناثالا كا ذكو رف لخ دوراوا

 |!سرفلا تر رفو بحجو يحاصو بكرو بك ١ رلثءّراف عج فلا روكي دق راهتةشررق

 | تح الا نعت ررفو ءاكذ نعت ررذحاسخا لاه هنانسأ ىلا ترظناذا ازف مظل انهرفأ

 رتئاواوب راهت ىأاو راغتواهر.غ علطواوعضاو رتيهذاذافاالامءانثالا لدالاَتَرفأو هنع
 1 :زذأفاسكلا كو هن دشلاسقيو هلوأ مضلاب رحل اةَرْفو هنانسأىدبأ ىأاك_-اضنالف
 ا حصن ميلا يسكب دم سرفو امسبف ةمومدمءاسفلاو اهدكقو زها سن ٌراةنفأورطا

 نم نطب ريرفو عضوملاءافلاريسكبَر ل اوّرملا نبأ ىلاعت فوق هنمورارلاَرذخاو هءلعارشال|
 ريرذ عج هنالاةيولاوطو لب وطلثءرارفلا كاذكو ةيشحولا رمل دلورب رفلاو برعلا
 .. [ًرارفل اون لثملا قواه دح أ اذهف رحأالا عملا نم ئثلاعف ىلغتأب لوةدسعو لاق
 . ل اًضيألاقيو هوزئلازنهرمسغ هارىتخ نا اوزغاا ىفذخ ا ”سىئاذا هنأ كالذو ارارفلا لودكسا

 أ“

 ل حاضص 47

 ْ هب ائسأرفت ناو هرج نأ نَع هرظنموه-_صخغش كش ىأ دوو هرارذ هدمعدا اوملاَّنإ



 (رثإ ظ 6 ١ رلابانإ مع

 || لاه اهاقسئ أ اهريغي ضرالا ثرغلار ادق ءاَرغلا لامر يان غوريخجان رغيهللا لاقي مهاقس

 ْ ظ 7 بيؤذو ألاف اريخاناطعاكلوةكرنيهتلاانراغو |
 اهريغشو اه نيةوسولاوسلع » هرامغماعت ىقدلا لجامو

 عسبلاب هّدضراع ىأةرباغم ل_برلا ترياغو ةبق_سمكأ ةرويغمو ميملا فب ةريغم صرأ و

 ىدعالار ءاثشلا لاه لاديلارانغلاو تفلتاع امشالا ترباغتو هةلداو

 ارامغلاديرأ ىدسحتالو 95 ارفاكم كل ئيسكالف

 ةلكىهورامغأ عملو ىوس ىنءعريغو لاحرلا نومهطلصد ىأ نوريسغد موقلالزنم_هاوقو ١

 | اهتب رعأا مت دئثتسسا ناو اهلبقام ثارعا اهتء.تأ اهب تفصو ناف ىئئتس د واهب ف صو
 | لاق ضراع٠اةئةسالا و ةفصري-غلص أ نأ كل ذوالا دعب عقارلا + الل بح ىذلا بارعالاب
 ظ سم وأ اهلئق مالكل مت الإ قعمقناك اذا اريسغ نوم دان ةعاتقوسس اى .ضعنءاَرفلا

 | لاس ا ىلع ' وسن دوش لري غدح [ىنءاحامو ريغ ىفءاجام نولو»

 يغفر ف نو ايغايالاعداحرطضا نف لاف هن "كك داغالو غامرفسغ :ةطضا نذ ىلاعت هلوقك ظ

 1 ديلا ىل ريغ هلو ةو هانإ نب رظان

 ظ أةراقمضرأوراقلاوثكةناكتوةرأن عجيذومهمرأفلا ران (ةنسن)

 ةدوههمريع كلا ةرافو تشفنا تسمذافري_هبل |غسرف عمت حب رثواقلاو راق

 || ترش م هرهزو تشعلا تعراذا كلذو ةمسط ةد <ارامتءحوفتنألئالاةرفو ةحلابتلا

 نءلبالاةرآف كلتا لاقيف ةبمط ةسحأ اراهنم تح أهو اهدولس- تد دنءاملا- نعتردب ضو[

 هقتافك ملا روفاكلا قدفاك 3 ةمشع لكم ءارذذةزأفاهل النا فصب ىارلا لاك بولي

 ةرخفل او ارشفت هللا هرتذواروةفرتغي ءرغورا ارتفدقو فعشلاوزاكنالا ةرتفلا,6 زق

 فوط نيبامرتلاو ادد نكس ملاذ ارئاف فرطو لج وزعهقلال_بر نم نيلوسرلا نيام ||
 ةأرعامءاوهف رتقنمّدولال مس تمءرصأ رعاشأال اوقامأو امهتكةاذاماهمالاو ةيامسلا |||

 ةحوتفمءاتلاو اههضوءافا ارسكيني ركشفلاو نر كتفلا هئمتءقامهاوق (ركتن) ظ

 | هوو ماخرلا نمد: ناودناروث اذلا,6 رثذ اود ودئاذكلا ىعد مدلل نوذلاو ْ

 | ةدئام ىلعىأ دحاوروتاف ىلءمهلاسقي “٠ سءشلانيعروثاف ىلغ ا اذا ىلكتلا ىلغالا

 ْ أملا هرخأ 0 0ع ادسلرعشف ىذلاروثافوةدحاوتلزئمو:د-اوأإ|

 ءاملا خفت عضوم مهذلاب ةرع ملا ورسيشمف ةراكلل دش هتر خو سن اف هتس ىأر فن اهار 2 :

 ًأرفلاو ف نوكي قي رطل مرلارقتمو لمسسلا هبلا ضفربث دس هضفا يه ىداولارحامن.و |||

 | مهضعي مالكسعفو مصل ن ءانحصأ لوك ان نرخ أد قو هلوأ فق ف شلاكلمالازتخ |

 |[ةعرأ ىشهو برعل امان ن نم موب راسفلاوت :,قأاذال بسرأو ترصما اذار تنك

 | ىلعةردلا تناكو ةيلهاشا ىفنالنع سيقنيو هناك هاهعم نمو سدر ةنيبتناك ةرذلأ

 | دقاولا# اهيفاولتاهالق مر ارهشالا ف تناك ام الار اف برحلاهذه شدرق تهءانغاو سدقأ]|

 ْ لالا ربافلاو ديلا هاو بذك ىأر ذو ىسفىأ اروذرفنوارافج تامسفانر ف

 كلامانأ هع بطاخعي دسللاه |
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 ا ١) ,(نيفلا لصف

 ةراعالا نم مالا ةراسغأ او ةراغنملدب هنأ ىلعر نب مع بنو ةريغم المخ مهانمةنلو د

 روغلاقأىأاروغةروغيراعر ىدالا نعلّدفلا ديد ىأ ةراحغلا دب د_ثلء-وودعلا ىلع
 روغت هن.ءتراعو ضرالا ف لفسىأ اروؤغواروغءاملارائوراغأ لاتق» الو لاهر اًعوهذ

 رجأ نبا لافو همف ةغاراغت تراغو سأرلا ىف تا داروؤ واروع
 بي وذوبأ لاق تب رغىأاراغروغت سعشلا تراءوراغت ل مأ هنءعتراغأ

 اهر انغمث سلا عولطالاو « اهرامنوإ_االارهدلا له

 ”رغيسهللا لاقي هعفت ىأ هريغبوهر وغيربس هزاغود رس 3ث ىأراممااراغد فمع وأ :

 |لخرو زو نكت مهرواغكلذكوا رامغمو ةزاغاربغي قدعلا ىلع راغأو هبانثغأ ىأ ثيغب كم

 | مباارمدكح:دقو ل جر مسا ةريغموةريدخ» لم وربواغم موقو لآ اًممىأرواغهوراوغم

 هل < ىلو هدع_سنب ةريغم ىلا اومسدن ةيمام سلا نم ف:طايريغملاو نتنمو نم لاشي ك

 ىمدالانعدسعو أهاكحاهيلع جرت ى أل هأ نالفراغأوراغموهف هاف ىأ لبا ترغأو
 مهلوق هنمورخال عرمضىأريغذامعك ردث قرش أ نولوةباوناكو ع رسأوودعلا دش ىأراغأو

 مرا أ نيش لاقو هودعف عفدو ع رمسأ اذا بلعثلاةراغاراغأ
 عرشاذا 0 * اهتءدعتو اهب الطتمف

 ىشعالالوقىف ارفتشاو
 ادخأو دالبلا ىف ىرمءاراغأ 31 هرك ذو نو ربالام ىرب ”ىن

 ىفدد_ع سيلو ادهخالوروغلا ىأدري لو عفنرا ىأد هغأو ع رسأ ع : راغأ مح" الا لاف

 اذاف دف اوراغأ نولوة بس انو تدبلا جم ةغلامأع اًرقلام ءزو راغالإ روغلان اتا ١

 ناد ”اربوذّدلاو ىلا هأ اولاهاودرذأ اذاف اهو ماعطلا انه اولاهاكراغاولاناذ در ١

 دعوت لاق هل اقلل اولزنا ىأ اورَوَغ لاس ةلوا.ةلارب وغتلاو ىءعانر ءوانروغ لاش روغلا

 اذا درعا تراغتسااولاهامعرو مشا |همق لش دو نم ىأر اغتساو ةر "اغلا هلئ الل لاش

 هلدأ اراعدقو ةرياارسكل اي ةريغلا ريغ )ضعي ىلع م-هضعب راغأموةلارواغتو تمر ون

 ىلهاملا لاق مع و مهربع ىأ ار امغ مهريغي

 !, اهريغب اهننب نءام مل ةؤن * ةمل * راحو ًاءاطعمةب دو

 نءكادواذاىفروغيو ىفريخي لجرلا ىف راغلاقيةدسع وبأ لاف اولتةدقف ةفنغلا اهيل ًايىأ
 رعاشلالاف ريغاهعجو رس كلاباضيأ ةيغا مسالاوةيدلا

 اريغلا اول.ةنل نا ةمءأ ب 75 مكنون ديأب نعد

 ةريغلاوريغدا ىشااتريغكلوقن 0 ًاريغلاو رامغأ هعججو دحاو هنا مهضعن لاقو

 عجوو كاريغدد ,ورغل جروار او ةريغو اريغراغب لدأ ىلع ل--رل اراغداوقر دسم
 ريبغةوسورو.غ ةأسماو ريباغمم وقوراغملجزواكر امو ىرامغناريغ عجبو ريغ روم
 ىلذهلا عير نجنرلا ذيعلاق هعفن ىأ هروغيو هريغيءراغو ىرابغةو نو ىريغةأ عاد

 ادقرنأ ىءودالونادقرئال *# امهلب وععبر ىنباريغياذامت

 ىأوقر وغيو مهريغب رطع هللا مه راغو ايش ران باط . مامهسأ ىلع ا.هواكب ىغبال ل و



 (موغ) (ءارلابأب) ١/9

 لاملا نار هكا تقلع * اكحاض اممس ادار

 رغ عملا وةدشااةروغلاوربنلا دهر وغدااملاقاشدأ اروءوراعغراو رع ةرهعو

 راس ارمغلا كل اًءل ناحو مالسلا هملع حو ةنمفس فصب ىئاطتقلا لاق بوو يول لهم

 نب ر شت: اهاخأ قرب ”رل_هان ىشعا لاف ريغصل احد ةلااض أر مغلاو مدناد_ثتوملاتارغو

 رمغلا هيرش ىنكيوءاوشا!نم ه امل أن اذلف ةزح همفكت ىلهايلا بهو

 د تاخدورا.مت عيب اوءاملاو سان ذاانمةجزاةرمغلاو“ ىرلاانود برشلاوهورمغتاا هنمو

 رومالاب رج رمت ل_برو م مترثكو ممتحز ىف ىأ في هو مضي سانلار امتو سانلا راجت ىف
 لاجرلا نمر.غملا كا ذكو ةراسغرمغب مضلاب رعدقوةرغىنالاور اغأ موق نمةراهغل انيب

 كلاهملام 6 قب ناكا ذا هاغم ىل_>رورعوبأ لاق توما لاس لوهلنافقو ه_ثطاد ىأ او

 اهنول اوذدم اههجوهبتلطىأ اريمغت اه وج وةأراترغدقو سرولا نمذخ: ءالطةرمغلاو

 ارامجتالاتاباماذاىتش حالا لاق شطعلارسسكحا اب رهغااو إ-2هترمغتو
 بوةءينءارعوارعرمغي رسكلان”ىلعهردصرغدقو "لغلاو دةطا اضي ًارسكل ان رمغلاو
 ْ | ةمهز ىأةرغ ىهذم لاا نماكديت رج د فو كهيسلاو معلا لب ردي رمت اباضيأرمغلاو

 ْ الار ويمابلا فالحل ض رالا نم صاغأاو يلا ا ا سلا هلوقت
 هرمغمف غل. ءاملاّنال مهاغهل لس قامناو ةعارزلا لبا عرزب ملام ضرالا نم مماسغلا

 صاسعلا هب لباقيل لعاف ىلع ىامناو قفادءامو متاك ةرسم_هاوةكلوعغم ىنءعلءافوهو
 ْ سييبلا ورد قريض> !تاننريمغلاو صاعهل لا ةءال ضرالاّتاومنمءاملا هغلن تالامو

 ل هلفاحتريمغلا سل نم ضخ ا دق 5 طشابو ءارسلاءاو 5 اك ثالث اح فديرتهز لاق

 ًاروغااوروغلاد.هدنالفلاسقب هرعقئث لكد وغ ( دو خا ٠املا ف سامفتالارامغنالاو

 ٌْ مهلوةكرد_دصاانفصور' امن ىأ روغءامو ن ولا ىلامو هما روغلاو صرالا ن هنكوطملا

 1 | ادامقلا عضال للا ىففهكلا [ك راغلاورمز- نذأو بكسءامو ب رض مهرد

 .: ْ رمشلاف اراغمءابظااسناكماوء«اعروةراغاا كلذكوراغلا

 راغاااهتعاصااف سناوك اهلعةهسأءامظ ناك

 ظ سان مقر اعئاك هنأ هزصأ ىعهدالا لاه اسؤدأ رب وغلا ىسعل مل اىفو رب وغراسغل اريغصتو

 1 نبا لاهو رش هنم نأ: نأ ف انهو ال التمر اب مهولتة زرت دع هم معان أو مهلعر اهناف

 يمخال اريصق بكلتا العا اه زلا هب تماكست لثما اذ_هو فورءموهو باكل ءامربوغلا ى كلا

 رعاشاا لاق حررفااو نطيلا نا راغلاورب وغلا ىلءذخأو جوملا قيرطلا لاسجالاب

 ايثادديراغل يسد ىتفاانأو ه» هلمأو مول ا لأ

 ظ 001 فد بامورصنلا نم برضراغلاو ناشيملا ىأ ناراسغلا قتلا لاستب شدلاراغلاو

 اراغلاو ىدنهلا مضقت 3 اهقمرأت ب رانبر ديزن ىدعلاه

 ارضلاب دنردةلاناءلغهمشثد س وذوألافو ةريغااراغلاو

 رعاشلال اه : ةريغملا ل لن اةراغلاو » اهراغ ا ن:”ىرحرءارمذ

 ْ اسداونل|حامرلاوٌرم نب ع «  ةراعزارمق ل ١ ا:يص . شو

 لو
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 ارمضغم لاذ نءترمضغن ل نحرف « سك ارجرذنعىوالن أن دعاو
 دعى . نم هلدسق# ةرضامنو هغايد دمج أ ىذا ادا ارم ذاغلاو .ع:ذو هسدنع ىأ هرضغ لاقي دا[

 ئافأ* انانشب اروستاو تال تلاقلا نكس ررطتفاو شرم نطبو ةعصءص قي نه" ” جوا

 رفقا د ةيطغتلارفغلا 6 هَ! ةئلا ظيلغرفتشغل_حرودسالا رفتشغلا( رفتش

 ْ هلأ ىأعسوللرفغأ هناف كيوت ةبصالاقبو ءاعولا فهتاء> عاتملاترفغو نار ةغلا |
 : رعاشلا لاق ضدرلاكلذكو سكنا غغرفغي حرجا قغوأ ]|

 1 ماكلا يساصوأ مومن ار ةغباك « ىوهلاىذارفغراذلاَنا كرمعل 7 ا ْ

 | رمغلاو نازما نم ىقورمقلا اهلزنيراغص مخأ هئالئر غل اوهمف ةغلارفغرفغت ركل نرفع
 لاق كير هلا رغغلا كازكتو كلذ 5 اا قاس ىلَعنوكي بع ءرا ماب | |
 رصشلاَندسسلو أني ورتل * رف ةءاااقاسدوخ تلعدقأ زارنا ||

 رفغلاواراريفغا بوثلارافغاوار ةغرقغي رمسكل انك وثرةغدقو بوُكاريثزاضيأر فغلاو أ

 رشب لاف تارفغم عجلاو ةرفغم هت أوزامغالا خيلجاو ةيورالادلو مشلاب |
 رعرءولاوظ نايهنافاع « هنافدقنع ءرفغل لزب بعصو ش : ٌْ

 هب لصد نأ جيش اني و مطصأ ىأ هنرفغي الا ده اورفغا لاقي ىذلا هب ىلعتي امرا |||

 زعبارلا لات بغزلاوهورفغلا ىف ةغا مضاايراغغلاد | ا
 ْ اغرافغاماشامةطسقو * اه راج مئازابقن ىددت ١ ا

 ألا ىلعع عوردلا نم جسنيدرزرفغملا ىجعتالا لاه دحأ ن ءهنورأ تسلو قاس لا ملتعةطسقلاو |

 ةرفغم هشذهلر ةغف عع همن ذ نمو هسا هللار ةءةسالاةءوةوسنلقلا تح سل. سأزاردق أ ا

 ناب اودو دعاربفءاعسازاج مهل وكررفخ مج ارررت و تس هند ارةعوارذغو 1

 تت ود فاضي لو عيضولاو في رشلا متعام واج ىأريفغلا# اجوريفغلاو مجوريفغلا | ||

 هائعمىف ىه ىتلارداصملا بصتتاك بصن هنأالا لعفي سلو مساريغغلا» ياو بخ
 مهلرقف امهولخد أ[مماللاو فال ةمف اول دأو ةفاكو از رطو ةبطافواعج ىنواس كالو ةك |

 زحارلا لاك د>ال امن ذ نور غغدال ىأد ريفغ مهيفام لاةيوأك ار ١ ءاهدروأ ىأدار ءلااهدروأ ||

 هرنخلالاج ىدتاك | ماك هريغع مكيف تسل موقاب

 ةراقغلاو نذدلا نم اعرا أر !ا|ب قول منقل نودنوكصبةقرترسكلابةراغغلاد ا

 رتولا هلع ىرتي ىذلاز 1١ ىلءنوكن ب: ىلا ةعقراةراقثلاوةباصتقوقا 0 ىلا ةياصسلا أ

 رينملاتكلا يممررتللا] دررشلاو <ىرافغلا رد ىنأ امهر مرات و ا

 سروأ اذاةيرفسا ىف رخاممناو نفاغن تس وحاضر دق لاق يل رسل
 لاهرمغم لاق نمقرهغتت ل 1 مو ثمرلا ا دهريف امهم نس الملا ْ

 ماملاوريشءالاضاروةغا نوكتي دقو هر نمةنوذدحاوءرخاذارة_غشانرخ أ
 هنصو ةالع ىأ هرمغيءاملا هر ع دقورثكلاءاملارمغلا (ر2) امقريغو لطلاو ملسلاو

 ادن ادرناوكو نانا اري ل+روداوألا سرفلار .علاو افرشهواعاذا موقلا هرم ل جرلل لبق

 1 00 ةوعدراك عوقن :رمةروهغلا نيب امم ناك 1



 (رشغ) ماراب] 0 7
 || نم هبرغرغترام اير ورغااو رورغلا هللامكسحت:َرغيالو ىلاهت هلوقهنمو ناطمءاارورغلا
 ايتدلاعاتم نم هىكرتغاام مظاانوورغلاو لاف طوعتسو قوعلو دو دل ,هاو ل ثموهودن ودالا

 ْ 0 ل ايام هارت .رارءنالف ثرلو لملقلاموثلارسسكلاب رارغلاو

 ْ رف نارارغلاو اهدوصتو اهءوكر ميالن أو دوةالص فرار غال ث دوا ىفو ةقاشأا نا

 || ىمدالا لاف هلع ىلع ىأرا رغ عامان اوةرغأ عضو وارغم فلج هلو لكو فينا 1
 ةنالفتدلوودجساو ىرحم ىلع ىأ دحاو رارغ ىلع مهسأ هنالث تيمو لاقي قي رطلارارغلا |

 ||| لاثل ارارغلاو دس اورارغىلعمهتوس موقلا بو ضعب فلخ مهضعب ىأرارغ ىلع نينب:ةثالث |
 ىلذهلا لاه دساورارغ ىلعهلاصت ب رض لاقي ماهل! لاصن هيلع عيطت ىذلا ْ

 حو رد لعز هس دمْةرا رغببسيلا هرم ضيسدي لريعلا دي داس

 0 ناره لاس عاري ثارغبولا|تللاشو تتسم أن يلا ديدسف ل |
 || نالفبْ ل ”رغام لاقي هعدخ ارورغهرغب هّرغوامرعم هنظأو نيتنا ىتاارما رغلا ةدحاوةرارغلاو

 || «نرفاضيأريثاطا اًرغو هذ ةو شعل اطو أ نم ىأن الف نمل رغ نمو هلع تأرتجا فمك ى أ |

 لاب أك ةّرغتوارب رغت هبسفبرّوغدقوررغلا ىلع سفذلا لجريرغتلاو هقز ىأارارغّرغي |
 | علطتام لو أ تءلط ىأأ مالغلا اين ترّوغاض أ لاق دل عنو لا لو البلع لاس ا

 ءاك هتلقوهو موئلارارغهسنمو لاق اهنبا ”لقار ارغراقت ةقانلا تراه لاسقب ومالا
 || هه ردو يسلم !قفوةّردلا تعفرف توفت ىأ ةقاسنلا تّراهت تدكسا نبا لاقو ددسعو أ هنع
 |تتاديزونأ فورص ءريغ ميلا عفباذ_هاراغمقونو مضااي:راغممقان لاقي ءدارغأ
 لأ لايةدو قلل ا ىف خورلادّدرتةرغ رغلاو تقفن# ردت ردو تدسكسيعا رارغراغتفوسلا د

 1 ركل رفرفاو ددرتب يأ هقاح ىفهنوصرغ :رغتو ملح قه ددرب ىأ هنو صد رعرغب ىعارلا|

 رجأنبالورعو أ دشنأو ةرءرغة د -اولاى بل حاجا |

 رزغرغو ىلع نايقعلا تفلأك « بئاج لك ن نمفيداانمهفلأ ْ

 رعاشلا لوقو ىنا.عللا نعي رشاضيأ ةرغ ٌءرغىل-روسرغا ةٌوْعغ مضل انةرْغر غااو|

 تيمكلا لافو لذ ىلا تابوس:مقو عئافولا“ امتايرب رغلا فشر

 اهقدف دا دغلا درسلا ىلا نسي 8 ةشدشوأ بانالاةيربرغ

 رماها هالو زغور ,زغو هذرزغي مضلاكوشلارزغ دقو ةرثكسحلا ةرازغلا دز 0 9

 || نوجو نوج لم ءرزع عياتاو برضا !لاثمرزغلا سسالاورازغقوبورب زغىهفةرازغاهنبأ
 نيتبلح يب ةسبلح عدت نأريزغتلاو مسهأب !ترزغموةاارزغأو ماسلا 1 را

 ٍ | ليقأ لمسلا ارعشغو ترتر يغ نم هال نانثا ةرهشغلا «(رهشغ )ب ةقانلا نيلربد أ ذا كادو

 ْ رحل انللاراضْغلا (سنغ]) ناضغ ىأ ارهشغتم ب اروارهق هذ تأ ىأ هرهذغتو
 : ةراضغ ىئناممئناوهللا يهريضعدقو :وروضغم نالةوشب هنم لوةشدعلا بدطةراضغلاو ٠ْ

 | مهءارضخهللادانأ لاشي ال ىيعمالا لاقريخو بصخىف ىأ سيعلا نمءا رضغىفو شعلا نم

 ||| كل عءارضخ ةنبطءارمضغلاو مهتراضغو م-_هريش كلهأ ىأ مهعا ريضغهللادانأ نكضاو
 |:| ىراو هلا بطب در نبا لاق هذع ل دع ىأ ريضغب هنعرمضغوعا رضع ىف هركي نالذ اطمن لاقي

 تدع و



 ضي (در) نب الإ

 ارواب رتراانفلا اعنا .ارادخأ قس دراطام< لف

 . جامملا لاه ةراخم اريثكلا فلظلا عضوم ا اشي ردغلاو | ْ

 ردغلا نسعديو ىساقلا افصلا نم #2 ربالا نعدصد لمحل كيامس ||

 هني امى هردغتئأام لاقيت يكسلا نيام الكوا ل اق ىف تءام'ىأ ردغلاتي'ثلسروأأا
 ظ اذا لجرللو سرفلا كلذ لاقي لاه ةيدامتملا ضرالا نمقيقاغللاو :رعاردغلاو ردغلا ىف ||
 ' ءاملا٠ نمه4_عطقااربد- غءلاول بلا ةرداغملاو ةموصملاو للزلا عضوم ف تيثي هن اشل ناك ٍ

 ىنه؟ليعفو» لاقيو هردغأ ن نملعفمو أ هردامن نم لع ام ىنعب لمعفوهو لمسلا هر داسغد ٍْ

 تيمكلالاق هبلاةجج اهلل اةدشدنع عطب ىأ هله ابردغي هنال لعاف

 اريدغلاريدغلا ورا 5 ذانولوالازينهردغنمو

 صدع ( لحجر مسار د ذو بئاوذلا صورا دغلاةدحاو ةربدغل اونار دغ عسملاو

 / ةيمد_غنالفل تده«لاقي ةرحزلا لش مرحزلاو حامدلاو بضصلا|ةزثكو بذغلا ةيهذغلا

 ىعارلا لاو ريمادغو ذنالفو ىمدغتلا كاذكو

 ( لظوأ ل دع نمءامثام؟ب هتريشعءسوسب ىذلا نس'رلل لق هنمو ةرعشغلا لمة سذلغلاو
 دسأ لاق صدم |

 نمر كلاوف و مرادفغلا ىئةغل صاغ اوأفازسئشلا عسب وهو هم ,رذغلا ىف ةلةصذغااو أ

 مهلا وأ لاق دلما رساكةيدرغلا (ىرخ تب ْ

 0 ا 0 أهريمش ن نمهراطاماذ ا ىّتد

 زجارلا لاه فلاي ّرغدس اولا |

 اهماضهاهقوةل صدغمو « اهّقحت ريشعلا ىطعي مسقمو

 هباك-ت نبش ىف عاذصرعس 5 هنذاهنممَرَءْن اك

 ةيقر نع - رى دحو ىنمدالا لاق لوالا هرتنك ىأو رع لع بودلاّتءوط مهارقه.مو

 ةمجى ف صضاس ب مضار *ءغااوه- رع ىلا هوطالاف مث هبلقوهملا ارظنذ بوث ._.لع ص رعدهنأ

 سدقلاو سما لاق أ ٌرغموقو ض-الاَر رغالاوتغأ سرذ لاقيمهودلا قوف سرفاا :

 نارك 3 :رفاسملا ضم مههجوأو * هش ئراوط فوع باب

دساكأ هءوقةرغتالذو في رش ىَأَرْعأ ل جدو ا
 | هلوأءىذ لك ةكرغو مهموقررع غمدهو ,ه

 1 ىضقثي دا ىفو ةمالاو أ دبعلا ةرغلاو ( )١ رهشلا لو أن ملا تالئررغلاو هسءركأو ْ

 رسكلا< رءلحرو ةرغل ان هلك هيلا ن نعريغ هناك ةرغب ينل اف لو هيلعادقلا ىلا لوس ١

 | عجورا رغأر غلا عجو حفلا انةرار لا ليا رغو ةرب رغوة غم راجو برع رع ىآرب رغو

 ىفىأ ىيتادحو رار غفل خناكلاَب هر امسالاوةرارغ غرس كلايرغب درعدقوءا رغأر برغلا 1

 /تررتءاه:هلوقت لفاغلاراخااو .لفغلةغلاو لهأ عزفبال اك اذاربرغ رشدعو فر 0 0

 لاف نال نم كرب رغانأ !مولوقو هيعدشئ بلا اد ركع أو هننم ةرغ ىلع هأن اىأهّرمْغاو ل->راب ١

 لاش نسحلاو واختاري رخل اوهبرقغتام هنمكتأب ن ل ىأ سانجالا بات ص قؤرفوأ

 1 هقالوسر هنو رطلئ اررغلاو -ةل ءاسدق أ ءربره لبق أو هرب رغربذأ خاش اذا لجرلا

 تءكلا نب اءاو ىلا[ قريطااوءاملاىق وسلا عب لشموهو درغلا عب نع لسو هيلع هنا ىلص |
 .: د0 سس نصح وم اس وص سمو <



 مث. (ءارلابأ) ماب

 ا عمت اب ورامءلارامملاواوريسعلة:الوراعلانماولءاقوه ومكش زاومو مكلسإ أ

 | ةريخا لمحت ىتلا لبالاريسكلابريعلاو اهطاشنو !هتءعرس ف ريعلا,هبشت ةقاثلاةئاريعلاو ىهاودلا ||
 0 ظ تاربءىلع عمت نانو <دأأ

 ظ رايغاانهسشوهوربغالانولةريغا او د_>او ةريغلاورامغلا 0 بغا ) نيسضلا يصف ))

 | فىذلاءاري_غاونبو تابنلا نمبرمضءارمغلاو ضرالااءاريغلا زازازيغايثااديغادقر

 | سرف مساءاربغلاوءادوسلا ةأطولا لدم ىهو ةسرادلاءاريغلاةأطولاو جب قاتلا ةفرطر ع“
 | نمركسم سلا هذ_ضتبارشاضيأ ءاريبغلاو فورعمملايءاريبغلاو ىسعلاريهز نب سق
 | نمريغا هب لاش.عرضلا ىفنبللا ةمقيربغلاو ملاعلار عشا مناف ءاريبغلاو كانا ثي دخلا ىفوةرذلا

 | سدلملا نب ماع هعءاو ىلذهلا ريبك ونألاق هاناقب ضم. اربغو رايغأ عياو ةقاشاان ىأن يا

 | هلوق ىلع فوطه مأربمو ليغمءادو ةعض ىمداسفو 35 ةضءحربغ لكن مأربمو

 أ[ 202020 لقئمريغنافلانءدلج «٠ مدغم مالظلا ىلعتيرسدقاو
 | ىشاملارباغلاو قادلارباسغل او قب ىأربغيئشلاربغو ليلا ريغ كل ذكو هاتي اضرأ ضرملاربغو
 | ةنمو كلذ دعب ضةتني مداسف ىل_عل ءدئااريسغربغيرسكلانح راس اريغودا دضالا نموهو
 | ىتلا ةهظعلا ىه كي رصتلايرب_غلا ةدهادو ضقت لازيال هنال ءاسب ارسكي زبسغلا قرعلا ع“
 0000 . رذنللاحدءىزامرولا لاق اهلىدتبيال

 0 ريغلاءامصو رهدا!ةهاد « يشياانيب نءرذنماهاتنأ
 | ءامسلا تربغأو تدكسلا نبا نع اهملط فج اذا ةجاسابلط ىف لج رلاربغ أ ورذشم ايدي رب
 أةأرملا نم ثريغتو ايبغتت ريغ كلذكورابغلا ترث ىأ تربغأو لاكدتشاو اهعقودج اذا
 ًاريغءاعسهلداو ال فاداواتضريغتأ ىل_ءللاسقذ الذ ىف 4 لمفةريبك أ سها لبر حي قرثوا داو
 [ ةرضخملا ةربغ رثغلاورثغأناسطلا ىعشيوربغالا نم بدرق راغالا( مغ ]لر# لام عَن

 | ةرثمغلا كلذ كو دودو دوسأور جو رجسأ لثمرثغأ د_>اولا ساشا هلةسرتغلاوءارثغلاو |
 | نيب تناك مهلوقو»اسلا هنم تفذح ةرثغولصأ نأ ىرتو ىد رباذكعةرثغ عاعر ثددحلا فو

 | ةغاروثغملاو لاتةلا ىف اضعن موضءب موقلاةسو ادم ىه  ينارعالا نبا لاق ةديدشةرث.غموقلا |
 | لاسا.عرو لكون ل_..ءلاك و ا-ودو مصل لثمث هرلاو طفرعلا هدضي ئه وروغغملا ىف
 || بوقعباهاكح يف ةغل لاري رثغملاو ةهيرك بيد هلو سبدلا لثم ىرثلا ىلع هاا
 ظ 0 ."سارا لاق جدلا« ىدرلا نشا بوثلار ثغملا (رنغ)

 !ِ اريحم .دكح ءاّشسأولو 7 اروغمابه مترك ادع

 | ءافولالرتردغلا (ردسغ )». هدلو مسا به مو نيعلا هسنعدب عفدالرقفملا سبل لوفي
 لإ ىفوردغالا هب شااء دل !ىفاذ_هلم»:سامرثك أواسضي ار دغور دامنوهف + ردغدقو
 أ ركاب لاترد غوردغ لابعسجلباىفلاسقي وكترذغ ىف كمت لاردغاثنددلا |

 أ لبالا نعاضيأ ةقاسنلا ترد_غو ةرد_غم ىهف تر دغأو:ردغىهن تأ ىأ اردغردغت |
 ئحارلا لاه اهردغأ دقو ةربدغ ىف حما رلااهكر نافاهنء تفلخ اذا غلا نعةاشلاو |

 سبب

| 



 (مع) تعا (نيغلال هن

 ةرؤس هز امورا ذا سر جان رلاتروامعتواورواجت يف هانرسفاك هءلع ىف اورو هت عم يفأ ٍ ْ
 0 ا ىأ ىردأام لاق ةيبهذومذ اى رعيو أ

 رهع لاي ورع لأن عنب رصقلا ىدح الور همور ملثم هل كلذكو نزلا رهعلاهرمتولأأ 1
 ةرادنب الد تنأو رسسكلابرهعلا مسالاو رخع ارهاعللو شارفلل داولا ثي دما فو ره 3|
 ارهعقاليولىلإسالو «. ارهك ملف<الماقف ييلغتلا| ْ

 ىتعجولا رابجاوبعلا (نبع ) ارحاف ناك اذا لرلاربمعتو ةرهبعو ةر هام ةرهاعةأرملاو ||

 اهنةج نيعل اريعو ل اوكبو ل لم ةرويعو»ا روةعمورابعأ عجب او ةريع ىف :الاواضيأ ىلهالاو | 1

 لعفأ لاقيالوةديبعوبأ 1لاق نععلا اضرب لبق ىأ ىرحامو ريع ىل لاذ تاعف مسولو هنو |

 ءالولا ىناوانل لاوم 5 ريعلا بريض نملك َن أ وعز مرام نب تر لالا أ

 ترض نءىأىرد أ اهلاقيو ثنبلا اذه عم فر د نأك م يحنم العلل نورها |

 ةربشعةدايزوريعي ربع مسا وقو مه اس موا اريعو بوةءي ماكو هسابنلا”يأ ىأوهربعلا ْ
 ريعو ٍدتولاريعلاو مهارد ةريشعم-هقازرأ ىفدازرخ ماهو تاماذا ةيمأ نب نم بفيلم ناك

 كا ذكو هطسو يف همم ,اهنلا ل دنا اريعور وت ىلا ريع نيبام م رح هنا ثي ديلا فوة دما لمح | ٌْ

 ةقرولاربعو انهنطابىف يذلا دتولا نذالاريدعواهر هظفف صخاشلا مدةلاريعو بنتكلااربع

 هبيفريخالىذلا عضو ملل لاشيوةماهملا ةئيهكرت اِطةارمسلاربعو 1ىانسو ف فالاطللا 1 1

 دقو راج فود نم يلا امهلوق لصألاقيو هب عفاش هفوج ىفئثال هنال ريعفوك وه ْ

 ريسعأ اس ٍبرغلات تاافام لاق ورث اه يقر اعةدم هقو لبطل !ههريعلا لابقيو هان ممسف 1

 ميش لش .هلو أت رببكت ْس ناو مذ وهو هب أرب بدهم ىأمد-و ربع نالفوريسأ ىأ اذك نما

 ند راق ةيقابلا ةرئابعلاو بهذ ىأريعي ضرالا فراعوؤمم وشالورب وعلقت لوي
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 ا ٍتافنا يأ سرفااراعو يرخأ ىلا لولا 7 ل اعلهمباو لولا اهيرضيل ىرخالا ىلا لبالا

 حاضر هل! لوق هنموراع وهن بدجام هراعأودحح ضمانا ل

 ْ رامملا نضك رلاب ليجللا وأ ه معى باك قاندحو 0

 ْ رعي ىألاصوأب راب.ءسرفو أطْذوهودي راعلا نمزايعملا هنو زب سابننلاو ة دبع .ونأ لاه |||
 اقلام مد .”بلطف هباهذو هيي غار. عدسالا ىتمو هطانشن نم انههو انوه ْ

 فرغلا قرابعلا مزرأك م 5 هتمزر ورعانأت أرامل

 اك ا رجاوي ةاوطتلارءببك ناك اذارا مع لج رءاّرفأا يكدجودباسغلا ىف ا رع عج

 رشي لاه لبس باء اما اريسكي راعتو ثاع لدم مهب رض موق رااراعلاةدو |

 لوقت بالاول ١ نم اذكهريعو سدقدالب ينال !ميحو زاعت اعلام نغةراشو |

 ئ ةغباشلا لاه )ذكيه ريع

 راعن :لاتخ ا نأب' "ىلع هو ه هتبهر ناس دوذب ئريعو 5

 ةيلمخالا ىلا تلاه بياعملار ارباعملاو هياعاذا هراع لاقي بسعلاو هيل ارزامعلاو

 يياعملاةام لايف هيصتملالا 5 كرغ ا يلءراعتولل انامل وغلا : ٠

 نيباو رباع لاقي ىه؟ترواعو رابع ياوملاو لب اكضملا تراعزاوتامت وقل رابغتو 0
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 32 تمتع تلو ووك احذا و ماو ا

 هترثك نءرمهملاهمضراخ ىأنمعةرباع لاما ن ههدنعرا يامال ءاروعةالذواهروعأأ

 1 هامر نمىرديالىذإاةراخاو ماهسلا نمرثاعااواهز وعد داكمف نيهلا' الع

 | ةطقسلا ىهو ةمصرقلا ةملكلاءار وعلاو ةقر همم تاعاجب ىأ دارطا نمراو ءورئاع مه.

 | (ىطمتاحوهو) رعاشلال اه

 | نانتالىأ امرك ىيئللاع نع ضرعأو 5 ةراحدا م ركلاءاروعرفغأو

 |نتلسلتا ف لاقيو عضومرب وعو مؤاشنلا ىل_ءهرمص د كاذب ىم«روءأ بارغال لاشي أل

 لاقي بيعلاراوعل او اهم روعأ مغمنوهو ريخربغلكو رب وءوريسك نيندوركسم لا
 ١ فاطنادب دنلاو مشلاب راوعلاو ديزي أن عمضتدةونيعلا مفي راوعتاذةلم

 اهنيعيلاقينيعلا ف ىذقلااشياراؤعلاو راوعويضلاتةضقئافاك ١ دشنو
 ناو 001 00 بازارار قمراارتاعلاو هل-ةمرثاعلاو ىذق ىأراوع

 ا دسللاه رواوعلا تاةفرعشلا ف ضّوعت َتْدش
 0 فا وعلا هم: لاماقمتمشفا ه ىئمواي ظافح ىذ موب لك ىفو

 | ةيورضلا ةفوذل ا ءاسل نال فرطلا ن نما مب رق عمواولاهبف تحاما ىومنلا "ىلعوب لاق

 ا هيراعلاوةزمهباقت مفرطلا نم محملا فتد_ءبالف ظفللاىفام مكس ىف ىهف داع

 م ش دششو برع وراعاهلطنالراعلاا ىلا دونم امل "اك ديدشتلاب

 ذرتناىراسق" ىراوعسلاودن راعانسفنأ امنا

 لبةمننالاه ةيراعلالثمةراعلاو

 ظ هلك اوه ىذلا رهدلا عم هلكو « ةزاعلاملااغافلتأو فاخأف
 لاق راعّتس صرتكو مهل اوقهنمو ءاناهراعأفاب وثهراعتسا ومو ىراوعلانو رو«-مهلاقب

 راعتسصريكورلان ءمَك اماداهرخنم فمفحَن 0 رمش

 ”روعم ناكمادهو دسعىأ نعةبب رااراوعالا اولوادفمىارؤاهتم قمع راعمسم لءق دقو

 عضوم ف اديادا لدراسلاررطأو كنكمأى أد مسسلال وع و عطقلا ف فاني أ

 اروعأنرقاااذاكوالاةّدشلا . ٠ رعاشلال اه ب برضا لا
 ىحاتس كح اذاة كرا نيعتروعو هلاءارب وعتاب“ روصو اهترعف ةغل هنبعتروعأو

 لاه هنعهتةرصصالا نع هنروعو تددرو<«؛ :ءتردك اذان الذ نءتروءو ءاملا سذت

 قدزرفالددنأو هيرش تروم دقهةس ملاذا ءاملا بلطي ىذلاريص ملل لاسقي ةدسعوأ

 ارّوعملاريختسملا حب رب ميدأ ه اهبدرافساموند قم لش

 دشنأو نيسغلاروع نم سلو ىلطام بصي لو هتاح ضق: لوروعدةىذلار ,وعالا اولاد

 ترواعوداسفلاهالونمدفأءانع.لاقبو دوعلاىنونمنجرلاروعو 22 حامعلل
 ااوزودعاو هيهيحانص لهقام لثم هي لعف ىأ ئالاهر واع لاقدو 8 رباع ةسغل لس اكملا

 | نالافروتعا فدارلا ترسولئاغاوةرروأ.عتو هورزعت كلذكو مسمن ع هولو ادت كأي بلا



 ميلا. .(ةوكلا لف (تسلالف)ب
 ,70 جس سس عع دو مسرع ع مدكو سح 0

 لش ٠ هلال رمعت فرم الىلاودعلارمعي نب ىدعوأجوع اموغس ىلآعةهلوةك كال مغني ىأ ا

 ةريس لية دق ادهلاذاعم لاهو لاق امبنءهللا ىضرر ءوركيون أ نارمعلا» اًرذللإفأ نهذي ْ

 ْ سلال رادلا موب هنع هللا ىضر نامعل اولا م_منال ربزءاادبعْن برع لبق نب رهعلا ْ

 دالوالا تاهمأ ندع ءلئشسهنأةد مق نع ىب_سارلا ل اله ىف أ ن نع ىعدالامعزو نيرمعلا|

 باطلا نيرع هناةداّدقلوق ىفدالوالا تاهمأ“ ءاماذنا ٠ نماه_ماقنا رمعلا تع لاذ |

 نب لال_هنب رباح نيورع نا ارمر_علاو ةفءاشر عو ركب كأنك نكي هنالزب زعأ اذ عنز عد ١

 ةرازف نب ىدعنبةملعت نبنا ذوأ ن نبهن وج نيورعنبرديو .ةرازذ نب نزام نب ىعسنب لمقعأ
 ىرداصلا سدح نت دارق لاق ةرازفا وراق

 اعيننابذ تلخورعنيردبو « رباجنيورعنارمعلا عقجا اذا ظ
 اعوطر نم_هراكء اق اعيس ٠ امهبلاز ومالادلاقماوقلأو

 فاطلاديزونأل ام رومءباه دحاو ناضل اراغصو ءادحا مماعملا ىلارعالا نيا ا

 ريماعيلام رق ىلع مىهذلا لم « الكاهفللن ءاهفالشال ىرت

 ةعصعص نب ىهاعودو هل سقونأ يماعو فناالان مدي ىذا ميءذلا هن "اك اهنمنمالا لغير ىأأ

 شامخ ن كلام صاع نا ماسعلاو عبضلا .دك صاع مأو نزاوهنبركب نةيواعمنا ْ

 ني لمفطلا نب سهاعو ةمسالا بعالمءا روبأو دو ةعصعص نب ىهاعنب ةعبب رنب بالك نبا |

 نم "ىو اريذعلاو بمطلا نم برضرع: :ءلا(رينع ”ىلعوب ًاودو بالكن ب رفء+ نب كلام

 | ىفءاثلا باي ىفانركذا1نونلا اوفذحرينعلاونب مسهرين ءلبو تن ورع نبربنعلاو هو ميت 1
 دادس نبذ وانعم نب ةرتذع وهر ل رسما ةرثنعو قزذالايابذلا رتئعلا (رتنع) ن ثردحلا ظ

 انكسام لكو ناسنالاةءوسةروعلا ) ر وع ةدئازب تسلرتذع نون هن وبدس لاق ىسعلا

 ل ص ”هلعف نمىلاشلا لّر عا إو نكستاا,/تاروعو تاروع ع جاو هم(

 رغن ىف هنم فود لاش لك ةروعلاو كي رحلاءاسنا !تاروع ىلع مبهذعبأرقداواووأءان | ١
 زعاشلالوقو اهتوقش لالا تاروعو برحوأ

 ىسانتلا وأ ابر كلااذا ه اهتروعىفاهموب بواسحت .. 0|

 عجباوروعلا نير ,وءأل رواه رغمواهةرسشمامهو سعشلا فر وعدارأى ار ءالا نسا لاه
 00 لاهو دوما ل-رلاد_هب فام مومذملل برض» لئسروعأ لدي مهلوقو ثاروع

 باهمألا نبدي زب دعب ناار ىلوانملإف بمب ةيتقا قواسلا ما ٍْ
 روعأدي نم كرمعل لدي ه انشنأةادغاننلقدقَتتق ا
 15 بو ذوبأ لاق روم[ .تساولاناط |

 1 ' روع ةملماكلاارايد فال 5 اهناك رايد يف ىششأ تصصأف

 | لاو رام: نيءلا تراعدقوةروعغلا مسالاو لامجو لي ل ثم فال ىلءاسفل عمت 35

 اراعنمل مآ هنبع تراعأ اه ىعبنيغلار هظد *يلد اسو 1 رعاشلا

1 
 ا ل ا

١ 

0 



 (يبنع) مءارلاباي) 0
 | فلالاّتال ب صنل!ىفاهطةتورع نيو هشب قرغال و اولا, بنك ل جر مساورعو محلل نم

 ظ قدزرفلارعاشلا لاه روع ىلع عمو اهفلخت

 روهعلارك ذناريلتاورعو .» تاخدابةرارز ىلدمشو

 "قع ًاءرخ نال رمسكلا ىلع بد هب وطغتو هي ويبس 2 ال ذكوا اح اوالء> نائش هيورعو

 ركذو رخآ هيورعو هبورم»٠٠ ترسم تلتف تاون تركن ناف قاد هبشف تاود الل عراشم

 ا هيووبسسو هيورعاذه لاه نم نأ هريغركذ و نو يورمعلاو نا يورمعلا هعجو هتينان ف دّرمملا

 ْ نءاهلصأو يا ىفةرمعلاو دّريملا هطرمشي لو هعجبو هانت هب رعأفهب وبْسو هن درع تدأرو

 | كلذنرإ_هأ ىلا اهلق:ناف اهلهأ ىف هنأ ىمانلرلا دب تأ ةرمعلاو رمعلا عسجاوةزاي لا

 ىأقفادءام لةمرومغم ىأ صاعوهفةراسعهرعأ ب ارحل ترو ىلارعالا نب اهاهْسرعلا
 وهو) ىلغتلا لاق ةريسشعلاو هل سقلا اضياةرامعلاو ةيضيهىأ ةمضار ةشدعو ق :وذدم

 .بناجو نون اما ضورع 0 ةرام عم نم سانا لكل (باهش نب سفحالا |

 نيك رتلاقيو قءفصى ريع بوثو صاع ىأر يع ناكمو سانا نم لدي هنأ ىلع صف ةراعو

 تاقواهاباهتبطعأ اذا الب اوأ اضرأو أ اراد هترعأو ةيلسو حادص ىف ىأةصوع قموقلا

 : ديسالاه "ىلاتع-رتماذافلرعوأ ىرع كل ىه

 عتادو تارمعمالالاملاامو 5 ىتالا نمتارمذمالاًريلا امو

 ةارعأو كلزئمكب هقلارعلاةيديزوب أ :اعامتدجو ضرالا ترعأو ىرمعلا مسالاو
١ 

 ظ ىنعالا ل وقهنمو كلذري-غوأ

 ظ ارامعلااثعفرو لاندصم -ن ىركلا دسعيانات أ الف
 هل رعانلقوءاعدلاءانتاومأ لانه فر ىأ هريغ لاو .هلاماظع انسور نءاهانعضو ىأ
 ل داذافناروبم سرغلاهموستو بارشلاسلاجم هينيزيناسرلاانههرامعل الابيو
 0 ةدلهانىشعأ لوقامأو ديويسو مهيديأب هنماثش اوعفر لخاد مهيلع

 , 200 رقعمثءلثتنمءاج بك ارو * مسهلفءاجا سفنلاتشاجو

 | رجآنبالوقامأو ةمامعلا,ممعتمىأ :دسعولالافورثاز ىأرتعم لوب ىجعمالا نا

 ظ رقعملاب كارلا ل بام . ه. !ماكر دقرفلا لبي
 ىأاريمسعتدهقناءرعو اهراس مكلعج ىأ اهيف كرم_هةساوىلاعت لوقو ميلا ةرعنموهف

 ةرذع لوقو نا نما ماكستوساارامعو هرعلوطأ]]

 اراعاذا١اهفىاتقال هاهي سبل نايس
 تيدر بجنب لالب نب ل.ةعنبةراسعو ىسعلادابز نةراسع هيوم هنال ةرايع م رتود

 (ديعلانبةفرطوهو)'رجارلا لاق ”الكلاو* املا ةهج نم عساولا لزنملا رمعملاو اد
 عسجا لال وق هنمو رهعع ةريق نم كلا

 ارمعم ضرالا ف كاس 5 ارثأ تايضارعلا لسرأ



 نس فل (نبلالسن)
 ةنطعلل ردعلاة دعس تناك م-وأ اوق هنمواممرب ربت ةيراحلا ةرذعةالئاذبتيعما
 قل ياو رتالا شتي شطوفاملا) ةعااةضس مهضعب لاهو ةدحا ور ”تناكاذا

 وأ !ًاوه) ىل ذهلا لاق [همظعمو اهو اًضد أر اس: 10 رةعون 5 الامل)-:ءوهفق ةوعلا
 رانلاءاههيشيو فومسلا فهي ( بن اق ودا

 جيعن رقءاهجايط ناك  تافهيممجاللاك ضف 0
 لاه رسعورسع ل#فثم رةءورةعلاة.تدرواذا لبالا فةنثمح هرخوم ضو ارةءو
 هزقعوأض وح اءازا, ٠ اههئارتفاهامرف ٠ سرقلاؤرما رعاشلا
 نمالا برش: ال ىلا ةيزالاورة لا نمالا برسشنال ىتلا ةقاسنلا ةرق_ءلاور اقعالا عسهباو
 هتقان فصيدسا لاف عفت سصمعءاند لكو رصقلا َحفلانر ةعلاوءارالا

 5 ناشف نيد انش « ءانئباذا”ىرجاهلارقعك
 رقءىمصالا لاه هلض 1 ىث لكر هعو رقعلا موب ت لهملا نيددن زب هب لدق لباس عسضومرقعلاو |

 ةدايزيولصأ ب صقلارقنعو مضلاءرادلارشعنولو بة . دما لهأو موقلا لو فو اهلض أر ادلا
 ىأىهاوذللا هنرغقع لاقي ةمهاداازمف نعل رفقع هرصغع ل_>-رلا ارةنءونوذلا أ

 هللالوسراءانلق ثيد 1و ةّركلاةركعلاو فطءاركعركعن ركع ءا(ركع ) هتةكلهأ ْ

 هييبطعاذ اهيرع ىل_ثمهريعز هيركعو نيل لا ةئفانأ نوراكعلا َج ّمنالاةفنوراّرفا! نحف

 ركّسعاو هاله ءطد نم ا سالت ماللقلا رك ءاوهسلغو لعأ ىلا

 ربكلا خرا ركع وروي *ىدردركعلاو اوطامْحا موتا اركاشت ورثكى أر طملا
 نآرشوركعدةو هرتاو هرخآ نهدلاو٠املاو بارسشلاركعو ”ىدردلا هذ يب ركعر كعت
 عشقلاو موةركع عجاضيأ ًاركعلاوركعل || هدف تاعجاريكست هنر كس عو ان أ هن ركع أو ركع
 نوسهللاةركعلا ىبعدالا لاق وذا ىلا نيستا نينامت ركعلاةدسع وأ لاه لبالا نءمضضلا
 اذ ةركعلاو ةركعهدنء تناك اذاركعموهف لجرلار كعأ لاقي نيعم_لاىلانيئسْلاّىلا
 َه رك ءىلانالف عج .رلاق» هرتعلا لثم لصالارسسكلاركملاو تالا لص أى موةدكمأا

 ىهانت مهباسح سائل ب رثقاىلاهتهلوق زن! ثد دحلا فو هضرأ لصأ ىأد ركعن الف عابو |

 هوسلام_هلاثعأو"كذرا 1 اوداعاليلقةلال_شلا لهأ

 كب , رصلا هردصم صامقّنال ساق مغ ىلءارعو ارعرمعي رسكلابلجرلارع .( رت

 ىععنيردصءانأك ناو ام-هوّل ارعود تو راطا وتل موالد وطانامز شاعىأ

 ءاَذّ الا هتعفر ماللا هلع ثلخدأ !ذافح وتفااوهوامهدسأ مسةلاىف لمعتسا هنأالا |

 هقارم_هلو ىمدق هللار .ءاريدّمملاو فو دذ<رياو ءادسالا دمك ول ماللاو هللا رمصلظل

 هقالرعواذكتص تاعئام هقئار عد تاقورد اسما بصف هتبنن ماللا,ت أت ل ناف هب مسقأ ام

 كن "فهلا لرعتاقاذاو هماودو هللاءاة د لأ هللارمعو هللا رمعل عمو اذكت هذ أم

 ىرزخْلاةع در ىفأن ب رعلوقو ءاقيلاب هل رارقابىأ هنا لريمعَتي ناق

 تامقتلي فمك هلل 'لرع ه المس رغلا مكسنملا يأ ١

 |اهتباموهوناةسالار وعدجاو رمعلاو كل ذي مسقلاد ريا هنالْآررع لبطي نأ هللا تاس ديرب

 ل حا 15



 (رغع) ابابا نسعد

 اهناشو ةعو ىراق ذل اع 5 اّماممعم ىلا فد تاج

 |ةغاءافلاو نيعلا مضي رحل ا ةرعى نالفانءاج لاسقيوة3 ىف ىأ رش ر وذاع مولا عقوو
 لا هدشسفقأ قناع تكلاام_هاكح عفلانَر كس رفع فوزحلا ةَرفأ ىف

 نيّرفم ىمدالا لاق ةدد_ُثمءءارلاو نيءلارمس كي نيرغع ثمل" ىوق رياك

 ءاعدإا ىفلاقرو ىرحو حير لدم ىرشع موقوريةءوهذ هحرج ىأ هرّدع ةعا(رقع )ل دلب مسا مس

 اولاقاعرو هقلح ىف عجوب ول هءاصأو هدسج هللارةءىأاةلحو ارّدءو هلاع دن اسنالا ىلع

 روعلا نمر تسص أ رمتعتلا| اور وقع باكو فاةلا بانىف 51 ديام ىلع نب ونتالب قاح ةقئرقع

 قران لارا نب رقعموهورعاش مسا رةعمورامءاهد_-اوذي ودالالوص ًارقاقعلاو

 بايسسلاوةرفانملاةرقاعملاو كلذ فنابراْياهايقرع ىأ امهلبا ار ةاعتوريغ بف ملح
 ءفرقعم ىأ ردو ردم رسول! ترش ناهدا#ر ةاعملاو هزل ىأ هرقاعو ءاجهل او

 رقعبتتمهفاك !ىلع ملأ هةطخعاموق تتقالاذاذلأ ثعيلا لاه قاو
 هنمو لمت الثا هيوةس فارما اهةكنةْز رثاشنأ ءسلاوعو زلا ىذىفال اروةعلاةيالو

 الورادهلاممهاوق همن وللا او عابضلاو ضرالا فلاب راقعلاو نامسناا معلا د رةعم-وأوق

 دقور اةعلاريثكسلا ل_برلارقعملاو ةاداو عاتم ىأن سحر اقع تببلا قاضي أ لاقيدر ع

 روث ن يدمج دشنأو عضومءاراقعلا دسعونأ لاف أ

 بز موركلاءاراقعنماهأ «ه اهءانتاشتلطاسلا دوكر

 همسرالىأّندلاَت :رقاعوأ ارض فأن ءلقغلات رقاعا مثال كلذي تسمن رولا مضلاب راقعلاو:

 ا ل.ةطلاق رجا باماان مين درضاضبأ زاقعلاو ضو ارّةءنماهلصأو ورع فأن ع

 مأتم لك ىلعاه الع نيثاعو 3 هوهز فطذعربالا ”لظتراقع

 ] ىدح !تعطقالحر نأ هلصأو 4 ود ىأهن ريشعن الو عف عف رموأو5 و هع :وطقااقاسلا ةريقعلا و

0 

 هتريقم عفر دق هتوص عفاز لكل دهن ليغفح صو ىرخالا ىلع اهعضووأ ععفرف هجر

 | تامل ترهو رشف رمشلا ل -رالموق امو ةريشع موءلاك تب راملاةبو

 اهسارتءطقاذا لقلت رقعو ىرمَع ل.خورعةءو وهف هما اوقدب تن يضادار ةعذاق فمسلاب

 رقةتعاورةعنافجرسسلاهرقعو هنريدأارقءربعباارهظترةءوراقعلا مسالاو راب عمد هلاك

 نادشنأو ريس | ىلعر دق الف ىربعب تر قعدان كى تلطأ ىلا مهلونو

 حرحدن)و كاست ثماذا » حر اوما تيكسلا

 ترقعهنملوة: شهدلاوقرفلا نمىلتانقي نأ عسطتسالف همت هعا وق لجلال -ةنأرق ةءأاو

 دنع عي صرالا ىلا تررخ ى-ترةعق تملا قررا لرامإ تشهد قام نكسلاب

 تبثيال ل مرلانءميظءاارقاعلاو هشهدأ هريغ هزقعأو مال ءلاوةالصلا هملع *ىنلاتومأ
 ةمراوذ لاه مضلاب ايرقعا نيبال داونالا ضب ارقاع لخرو لمتال ىت اة رملا رفاعا اواْددْس

 مذلأنت ا ا رةعنع هفاالات مقل اضدأ 'لاقيو رقعىلانن ققلدقاي ء درحذرو |

 تتظواذاةأراارهماشيأرثعلاو . ديز ىأ نع انسح تنس لثمارقاعت راضا ارقع رفعت

 | ىهاملوطلا ىلا ةدحاو ة ضر ه ناسا ات لا كيدلا ضد نع اوك ذرقعلاةشيوة يشيل
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 م10 (رغع) (نيعلالسف)

 بترتتى أ ئشلار غسغناوويفعلام ملا كلد مساو نينا قلم رلا ىلع هني علا اريفعتو ْ

 الوطلاوفاثكلاهتأ ضارعش فدورار مالاو مر تعاوا .
 رفعي هتلسر أ اماذاو 5 هفاكك ىف ةاردملاكلهت '

 ْ :؟لمازأ كبف 1ا قو ضستلاريفعتلاو «-سرفاذادسالا هرفتعا لاقي ورفعت ىدريد ||

 أ امانغأ ىلدمتسا ىأ ىرفءلانةذد هومستلاه اماول ا لاستف اوك نيالا هلامّت أه بلا تكشأ| إ

 | تدمكلا لاق اًمشاهتراط ىدبتال تلاءاسنلا نمريفعلا واهيفتكربلا ناف انضنس ظ ١
 ارفغتن هوادهم هناي «* لغان منررتعادّوانااذاو ْ

 53 ثلا رمل ض.ءالار_ةعالاورجالال مزار معالاو مدأ البت وتلملا نيو سلاريفعلاو لإ
 راصقةرجاهضابب ولعب ىتلا٠ ايظلا نمرفءلاورعونأةرسح اهضانول_عيءار ةعةاشو صايبلا |

 : تتمكنلا لاق ضرالاهرالصو فاما نكستاو دعءابظلا فعضطأ ى مو قانعالا |

 :ارفع أن رق كعامل دركي « اندارأموقرامح اذا امو

 ءارغعلاو نؤرقاا نم ىتذماذ ةنسالا نوكستتناكو نانسلا ىلع هسأر لمو هلم: لوي
 ةرقبلا داو ف شتلئاروفعملاو اهتنن لك أ ىَباضرالا ةروف#ملاوةرمشعث الث “هل ءل ىلانمللا نم | ع
 فب هتلقادأر ءاشلارفعي نب دوسالاو ءابظلا سورتريفاعملا مهسضعب لاق اضبأ ةمشحولا 1 ا

 ادهوءانلا مضيرغهئنيدوسأ وقب ةبرقر تعنس سذوي لاهو لقي لثم هنالدق رمصتلا ءانلا ْ ْ

 رانرصش لك ىفلثملا وراسل اهم حد ةترصُم راقعلاو لعفلا هش همعل ازادق هن "ال ف رمد ا
 ءافل انهو زراغعلاىفاك لان ةءاهدعقلتو لذا حالصااضيأ ارافعااورافعلاو حرم لا ددهتساو د

 ركذلاريزنخن ارم ارسيكلابزةبعلاو مدأالب زيت اوهوراغلا ىف ةغارافعلاو فاقلانهسئمرهشأ |

 | لاقي غلابملاةىث لك نمتيرغفلا ةدسعوبأ لاه ةرفعةأرملاو ىهادلا ثيبفتا لب راارفعلاو
 ىذلاهب نفل اهب رق ةءلا ضغ_ ىلا عت هللاّناثيدحلا ىفو ةيرغن ةيرفعو تي رف تب رفعنالذ ا[

 تي رفعلا ل ثءةيداقعلاو اه عابتاةيرغنلاو صمم اي رفءااولامالو له ىفأز ريال |
 ربردشنأو .كساووهو ظ ٍ

 ْ . ديرملادب زافعلااها"لذي « .سيرصمرعنملاظلا تنرق

 | ءانهلا ترعصءاسناا تنكساذا تب رافعلاو دب رافعلا ه وسن رفعودب رفع ناطء مى انا لاق

 ةمرلاوذ لاه فقول ىفءاه ءانتلاف اهتك ّرحاذاوءان ظ 3

| 
 بضقذم لدللا داوسنف موسم -» هي رفعرثاىف بك وك هناك

 | ىلا ىهو امهرنغو كيدااود_نالا نم اهلا ةرعش مضل. ةرفعلاو ةهادلا ضي أه ب رفسغلاو

 نالفءايبلاسقز امهنأ سكن اشيأةاز ةعلاوةب رفعلا كلذكو نئارولا دذع هخ وذايىلا اهدرب
 مهلضف نم لاذمف. قؤرلا عسم ىشعىذلا يملا مضي رقاسملاو نامضغءاجحاذا هني رفعاشفان
 لا ٠ىل_ءءاج هنال 5 َه ركخج الو ةفرعمف فردت .ال ناد توه نم هاى ملا تب رفاعمو
 كنال هفرمصتق' *ىرئابعم بول لونا ر رفانعملا بادثلا بستن مسيلاو عملا م فرصت.الام

 ظ ةوياوججشلا !كلَذ 1 ا يي يي
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 | 2 ١ رضنا 1 ملاونامااهتمرصعول « رزتؤلااهتءعرفلاطقيدوخ ملا ىلأ
 5 الئلقدب ضان اودنوءامأب هريصةعتف ما عطلان ناسثالا صغب نأرادتعالا واهذفل مصعد نب

 ١ ئ دبر نب ىدءلاق هغمسل الملق

 ْ ىراصتعاءاملاناصغلاكت نك" ب قرش قدح ءاملا ريغبول
 | يللا رسمك ةرضءلاوريصعلا دعب أضر لفثلا نم قدامو رمصعلا نع لاسامةراصعلاو

 |لوأةيراجلا رمصغملاو هلسملا دلع مي ركىأ حفلا رصعملا رس ركتالقؤ بنعلا هتءفرصعبام ||

 زسارلا لاقت هتغلبو أ, انيابشرصعتاخداهن تيم[ دك لاق, تضاسو تكردأ اما

 ْ اقراخالمابال . وهلا ىدع 35 ا.هراد ناوفس هب راج

 0 ” "اهراصعاانددقوأ ترصعأدق اهرازا اهاع نم "لدن

 | مالغلا ىف قدا رماك ةيراخلا فرادعالا نال ضمللا تب راق تلا هلاسقيو ريصاعمعججاو

 تا ريدعملاواديأىأ رمداعتي زال مادامدل فأل مهلوقو ىبارعالا توغل ا ىلأ نم تعمم

 اراصعالاو نورصءدهسضو مهضعنأ رقهنمواورظ+ىأ موةلارمضءو رطملابرصتعت ئاصسلا

 ىلاعتهقالاقدو عدن“ اكءامسلا ىلا عفترف راسغلاريثت" بم خبر ْ
 ارا «يفراصءااهباص اف

 | لدم هنال ف رصتبإال ل خر مسار مصعاورصعيو قربوو عر تاداناهمريشت عب رىهلاةدو 1

 م ةصعلا (رفصع بدسملاو لضالارصعااورصتعلاو هلهاناهنم ”هلسقوب أوهو لدقاو لقي

 | يان مظعروفصعلاو ة ةزوفمصءىت الاور اطزوةصعلاورفصعتق بوثلا ترص دقو غتبص

 أ
 | هسنم نشات "5ك غامدلا نءهعطقروةدعااو ةرسسدو ةنعنارو ةطعامدو سرفلا نيمحىف ا

 . م

 سر نيب نلعب دانو أ ةسعدر أى كرو اهتمديوأ_ةءاهفمضا ارعب د ةلاريفاصعو ةدءاج امونسو ٠

 تافلظلا ه-بفو لبالا دولحوأ بقعلابن ادود تم قادوا نب ار قومتلاءانحا

 نيم دقملاني ونس انبب دو كاسم تبشح هعطقودو باقلا ىلءهفوصرعفاك الاروذصعو ّْ

 اصعوأةلاحمد_مرأ تقزروة_صعلالا طبخ هود: نأ ةردملا تمرح دق ثي دحلا ىفو

 تدح اق تبان"نب ناس لاف بئاحن كواملل تناك ل ارذ_داارفاصعوةديد- ]|

 اريفاصعقون نم اه شي رب ةقانةناعرذ ل !نينامعتلا لمان يح ةسفئانلا ىدسحادحأ
 ||| ارطعرطعترمسكلانةًار ملا ترطعةنم لوة”بداعلارطعلا ) رطع )ب ةضف نم ةئن آوماحو

 ريسطعمت5أ ما لإ ذكحصو الاسك تسبب رو ةدبط2 «ىأ ةرظعتموةرطع ىهف ||[
 ديرب هناق ريطعملا قدك انأس ن عيش نتالاوراسملا ف هز جادعلا لوقامأو راطعمو

 | امس»ن لفي اهرابو أ لعد اي تا ارطعم لب او هع ياراطفمو ةرطع ةقانوراطعلا

 ْ هسا اك ااؤلأ رهن م « !منتكتارطعمارهوانانع“  رعاشلا لاق

 | هرفعي بارتلا ىف هرفعو عرزلا اهيقسةمقس ل وأ اضيرفعلاو بارتلا كي ركل اير فعلا( رفع )

 | بارتلانم ئشناهيدئةأر ا سة نأ ءاطقلا فر ريسفعتلاو ه-غ”رم ىأاري_فعتهرفعو ارفع
 هعَض راسل وف ور هش دعدىأ مضاانرفع نءانالف تمقامواوق نم وح لاق ”ىبصلل اريفنت

 هلوةبدسل دارأ ى قا تعز رش قل: هاتر اروي
  ””اهئاطْنِعال بساوك سع * هواش عزان دوةرفعم

 تمصصلم هدم مسمع



 8 (رصع) (نوعلا لصف)

 أ راشءا ةمربو هلك اقل تزرس دق يأ رمسملا مام نم ىل_هملاو بدقرلانيمهلاب عي |
 رايشعالاو داصقأعراولاف اك عوباءانب ىلعءاجراشءأ بلقو اعطقاعطةترسكت اذا ٠

 ١ رعاشإالاه رئاطلا س رمداوتأ]|

 رائعءالارساو كس ىوهتن ا.ةءلافولا ىف ب اقعلاكَن كش نا 2(
 زعاشلا لاه .عضومءانلاريسكب راشعتو ا

 همئارصفا سقاهاعرمراش عت » اس رعذلا فرمدليااثل 1

 ىبلكل | فحزلا ىلالةدس# وأد هنأ ديد ثلارزغثءلا 0 ٌَ رش 8

 رزئكملا سن اناطللا قتل روز أ اناودن ءىذدناا بداح ردو دلب ىلمانودو

 عبشلاةفص ف ىلذهلا لاه" ةرزنشع ىئنالاو عئربث يح ىدنملا ا
 ِْ لوم مشواهءامز قدوف مه نام اهرعاود ةرزغشع ا

 هلناكناوءاعماةعيسيف لك ًاينالف لاقباك ةريثكر عاوج هان اكر عملا ةرثكباهفصو |]] .

 رمدعنابرخأ ناّدغاه.ةورهدلارصعلا 2 رصع هلك أ ةرثكسحل لثم ودود او ىجمأأ]
 | سدقااو ها لاو سدس و ريسع لم رم عل

 ىلاهئارمصعلا ىف ناكنمنهءيلهو * يىلاسبلا للطلا اهي ًااسيص معالا
 ريرغلاةَرغتاسّرمم « روصعلاهذهل.قرممعلاو. حاقلالاف روصت ع اوأ

 روث نب دمج لاق رابتلاو للا نارصتلاوا

 اهيئاماكر دين أ ايلطاذا «. لما مون نارصعلا ثبلن ناو
 رعاشلا لاك رصعلاةالص ثدعس هئمو”ى هعلاوةادغلا اضن أنا 00١

 مغارفنالاو نيدلا ف دأب ىذربو 3 لعن نرسل 0

 ام.طب ىأارم ةءنالف ىفءاح لاش اس كلا لاه هرخ اهندءورانا! لو أ ينءاجاذ الوب |

 تتيمثد دل !ىفوراغلا اذن ًاردعلا وتاحملا و أحلل كي رخلا رمدعلاو دنع ول أ هع هأك- 5

 ةرصعلاو ىرممعلا موج ص م هْنم سهم ا دامع يك دعا رصع اهلي ذا ةيبطتمةأ سها | ْ
 ةرصعلاو دوما ةرتصء ناكدقلو تافمريف ث.غتسي يداص دسزوبأ لاق الملا لاب

 ترمهعتو نالفبترصتعاو مغاوسن ءنود ةندىأةرسعاذيلاومءالؤه لاقي ةندلااضيأ ١

 رجأ نبا لافو هتمذخ أو ئذلان ميسي لا رستملارديلآ كأس |

 رسال افا ننتلاو 5 هنانرب سعلا امناو

 ةفرطلوق هئمو دعوت لاق

 رصتعن ىذلك انف فرمه#ل و كإمام المأ ىف ناكول ْش

 نوي ىأنورضعي: دسعو أ لاهو نورصعي هضو ساسلا ثافي هسة ىلاعتةوقكاذكر
 هام تريستخاو يالا رص .وهو نول ثوغلاوب أ لاقو ةاصملا ىو ةرصعل ا نموهر |

 ١ هنعه حو هأنأ هع: :عىأ هلامىف هداو ىلءدااول ار مصعب ثد دخلا قو»ديزمه سول اذا[ |

 |لوقو هذا ىأاريصعت رموتعادقو رصعتو ريمعتاف هترمدتءاو بلا ثرصعو |
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 املنيعلا اينكطسادلا شفخالا لافو ءانلاو فلالان .وكسا نكسنال نيعلا ناف ةرمشنع قياال ١
 ىلا تنكر تا ثنا و نيشلا رم :رشع ىدح الو و هناك ح ترثكو مس الا لاط

 مسانورمشءوريغالر يشع دحأ ] ذملاوزاجطا لحال نيكستلاو ديغ لهالرسكلاوةرششع عمن

 نونلا تطقسأ تفضأ اذاف كلذ ىلع ل.ءادالهنال ةرسشعل عم سلوددعلا !ذهاع وضوم
 ءازحأن مع“ ارش نعلاو معدن اهد_عب ىلل“ انواولا تلق" ىرمشعو "ل ورشع هده تاق

 ةعسنثي دل اىفوءامدنأو بددن لدم ٠ ارسشعأ ريشعل ا عجيوريشعلا لإ ذ كسعو ةرشعلا
 ترسشعورشعلا وس ىفادهنولوةءالوهرمشءئشا ارامعمو ةراحتلا ىف قزرلاءارمشءأ

 راشبعل اورشاعلاهنمو مهلاومأ ا .وعذمارمشع مضأام هريشعأ موقلا

 نيوامريسكلاب رشعلاو مهرشاءترصصىأ خفل ايارمشءرسسكلاب مهرشعأ موغلا تريشعو

 اهل سلو رتل الك اين ددكو اييزاسلا# وبلاد هاج المالة راف رهو نيد رولا

 | تدرواذال جرلارشعأو ئزاوج ىهامناو ةيعسناهل سلف نيرشعلا ثواجاذاقامويرعشم

 ًارشاعتلا كا دكو ةطاا.لاةرشاعملاو ةرمشعءاوراص موةلارسشع أ ورشاوءلباهذهو ارسشعدهلبا

 1 داتقلا ةاضنك ة خافت رعو ءاضعلا نموهو خص ةرصن هرأ مضيرمشعلاو ةرمشعلامسالاو

 ةءرهشا!ىلامأ نملاما ثالثا اضي أ لاسقيو تار ءورسشع عج لاوةريشعةدحاولار فصالا

 17 ةفورعمهنم'اشأ الارشعلاو عسالا لط_.ةد.بعوبأ ناتتسصو عسادعو هو

 سانلاتاءامبرششاعااونادودمماضي أ ءار ءا ارودمعو ءاروشاعموبو دسعوبأ هنع كلذ

 ريشعلاو جدن نب دعسوهو نولا نم هلسقوت ًاةريشعلا دعسو هلدمقا اريشعأ اورثعمدجاولا

 دي را وس روسشعلانرفكتتو نعللا نرثكمت نكن ثودس 1 ١1ىفو سداعملا

 ةرمشعن م لو دعم مضلانراشعر رعسشعلإ سكبلو ىلوملا سني ىلا عت هللا لاقو هريشاعتو

 ظ ا نكس |عمس لو دسعو أ لاق يم يانسون موقلا"ايلوقت

 اراشءالادخلاحرلاقوذ تيمر نحلوثيرت و

 تتأىتلاةقانلا ىهوءارسشع عجب رسكتجل راش لاو عرذأ ةرمشع لوط عقب ء.امكراشعلاو

 اهمساكل لازم ريال مث ضايخما اعلا زوربش أ ةرائصإو سيت نيف قمم أ مو نماملع

 "لد تاو مسؤراتم قونوتاو رشم قانقأت لا ةياضيأ عضتام دعب و عضن ىتح

 موقاشي!ءارشعونب و ءارسشعتراص ىأ اريثعت هفانلا ترمشعدق واواوثدن ألاَةزمه

 تاوصأأ ةرشع هقيمن راسم اريثعتو اهنقريءاوعلا لعجج بح اصا اريشعتو ةرازذى نم

 (درولانبةورع) وعاشلا لاك دحاو قلطف

 عوز ىنازبسملا انهت « ىدراا ةفيخ نمترسشع نأ ىرمتل
 نو#ناوناكو اهولثدينأ لمةراهلاربثعتك اورشعدلبءان ونماوفاخاذااوناكممماكلذوأ
 . سلا عالق ءايصنالا روز اراشعاومهعفتا كادناأ

 لدقم باقر اشعأ فك مهسب # ىف رطل بتنزل

 مس سس

0 



 -(منع) (نيملالسن)
 0براااااااتاتئه511777225252117711777777713157171225 722م

 تيمكلا لاق تفلارعارع عج او دمسلااًضي أ رعارعلاو ىرعارع ملمهنمو
 رغا ارعلاالورو.ءالا دنع #* ىرعلاركش نم تنأام

 ماوق الار عارعو ىرعا ارح م 5  هناول تةةراصو لولا ا عل 1 ليام

 ا اياز اللا خا "اان رعازعلاو

 ١ | نود نرضلا ىَ عم ه.-ةمو و هيا لاو ريقوتلاو مي_ظعتلارب زعتلا 00 :

 ادنأهارتونعلاليوطرتاط ةينكرازتعلا وبا ورش ر ازيعلاو هنرقوأر اهلا ترزعواربز هت دحلا
 طولو حوف لثم' اممدع [ناكناواهتغلنف ةرممان مسازن زعورطسسلا ىعسيو حاضمملاءامملا ف

 رعن ىسع لاق س.عو ريسع لاسةذ رمسلا ض.ةنرسعلا (رسع رزعريخ_هت هنال

 هففخ نم مهنمو هلَقشب نم برعل ا نخ نك اسدطسو أو مو هذه هلوأ فرحأ ثالث ىلع م 1

 أ رمسعو ريسغو عفا ارمسعرسعي مضلاب هال اريسعد قو حو ملحو محرو م>رورمسءوريسع لثم

 ١ انارمسعرسفت م ذب ةقانلا ترمسءورمسعوهفثاتلا ىأ اريسعرمسنعي رسكل ان رهالا سلع

 ةمرلاوذ لاه ةيتلاشا اانا ريض ترمضنات دوش له

 ا لحرمهلاءالاو دش د.ك اع 4* هب تدبإذ ةبرمسعت ل ىل ةاذا 4

 |ةأر-|ترسسعو هترسع ىل-عنبدااهممتءلطاذا ارمسع هرمسعأو ةريسعأ مب رغلاتريسعو

 ىذ-الرسعلان ب رمسعأ ل حر لاسةدو ىرا د ىلعءاع ىأن الذ نرمسءواهدالو ريسعاذا
 نس رعناكو سلا ارمعأ ل-ةدالو ره لا رسعأ اوهف هب دي ىتاكب لعد ىذلا امأ ره راسب لمعت

 نر ازطالا كانط نطاوخزلا ارسس< تاةعو رم ريس هنع هللا ىذر باطلا '

 ةرسامملاًدض ةرمساعملاو قاضأ لجرلارسسعأو ضاس هراسن ن مح انهم رمسعأ ماهحو نمعالا
 ناد صامه هن وبس لافو ناردضمامهورو تا اذ ضروهلاورسابتلا ةضرساعتلاو

 ْ هروسءمىلاوهروهىلا هعدمهلوق لوأتيو ةتبلا لوعفا !ثرو ىلعر ددملاهدنع*ىعالو

 مر سلاواتب الرا لت ترسو سفاري شوا لوقو

 (مداو اوةاهدنىف ءارمسء نت اةعلاسقيو ءاضسلاةمداقا كير ها ةرسعلاو ى رمسبلا ضر د

 دقو ضرت لى وا: قانااريسعلاو ل.تٍمفاهماع تما عااذا ةنقانلاريسعلاو ضن

 ةمرلاوذ لاه هريسإلا قسم تستلم ةءاو ضارتنأ لبقاهتب حرا ذا اهترمستتءا

 اراستءاواعوطسانلااوداهقو « التقءاسورلااوكلهأ سان
 لمتيكصرةلارسؤءةقانو هراكوهو هلام نمذخ أ اذا هدلو لام نمل حرلارستعاو

 هفى'الاوركذلا بئذلا نم عمضا ادلو ةر ام سعلا 12 ريسع ل ىنارسوء لو ضارتنأ |]

 |عم_فلاداو لءرفلاو ٠ رباسعلاو لعارفلانمنوقرفآلاعمدتو .تيمكلا لاه ءاوس

 | رسسلعا) كسعلا (ر كسعالل ةيلطااقونا!نمروصسعلا ,/ رصسعالل ناعبضلا نم

 ركسعو .اهح نمةركسءىفلظ ةفرطلاهةدشلاةركس 07 1 رع ناركشعلاو
 ةوسثرمشعو لاحْز ةرشع ىلع عضوملا فاكسلا حف ركسءم ا وركسعمو وذ لجرلا

 ' فعتغ لا تانك رشعد دج أل وقيف نيسعلا نكي نم فرعلا نمو :تنكسل نيا لاق



 (درع) | (هارلا بانا 9

 ؤهو ةرعهب لاسشيو هنم ىءوكس.ال بر نال طلغ دة خفاابءاور نم دب رد نيا لاف

 ْ ش سقلاو الاف نونللانمهارتعاام
 ْ ' (1)تقعمريغفئاطوأ ةر ءلب « اق يقدس هز , الافدضذمو

 لس ةرعّرعن رب ريطلا رعف رادلا ترعأ هم لوقتريطلا لسونيجرسلاورعبلا اضيأ ةرعلاو

 مهطاب اهور كم مهلعلخ دياكأ !ههوقرءدوهو ردقىأ ةروراعوروراعوةرعنالذو

 تيطتنوعو ربلاراهب نازغلاو مويفاشق ىأ برخلا ,هرعتسالاقيو مثالا ةرعملاو هب
 ْ (رارملا) رعاشلالافو . ةرارعةداولا مب رلا

 ا رارعنمةيشغلادعباذ « درا ارعمبعُ نم عمم

 |اميجبتاهغاتسلتتا نان رقباههو لدكيرارعتءاب للا ىفو ةرقب مسا ماطقلثمرارعو
 ش , 5  فرازفلا» انطباعا, رسما نع رشم هدهبهدهتءاب

 لطانالا ىنام اونتالف «٠ اعمق افرلاو لمكحب رارعتءاب

 ةبسلكلا لاهو .سرف مساو قافنا وس عنابة رارعلاو
 ميم مأةرارسعلاءارغأ 5 ركب مثجونبلئاست

 ' مدالادبلعفرمصلانواك ب نكلو ةفا ريغ تيك

 : لطخالل دشنأو ةدشلا ةرارعلا ىىدصالا لاقوريخ لصأ ىف ىأريخةرا رعقودلاة.و

 باس>-الا ل ماكت دنءزءلاو ه مرادإ حوينااوةرارعلانا

 صراولاه ام ارا ارسعرمب ملظلار ء لوةنم-وضعبو هنودوغوارا ارعراسعي يدلظلا ناعو

 هزت همف لاق ىدسالا س اش نور عنبرا ارعوهو ل+ر مسااضيأرا رعو ارامز ضرر ماعتلا

 لطظدةذ ناوهلان ىرم_ءلازارع درب نموناوهااءارار«تدارأ )؟(

 . ممعلا بكل اذ نوما بحأ ىناف ه ضاوريغن تو, ناارارع ناف

 لاه عضوم مد ءاوورسلاو 00000 مىل--رلاراعثو

 نايبصلل ةبعلةرعرعلاووق نظن ىوربو . ارعرع ىظنطب ىعلستلحو سقااؤ عا
 ةغبانلا لاه .ةرقرق نمرافرق لثمةرعز نم لو دةموظورسكسلا| ىلع قاضي راعرعو

 ا تو :رءاسممهدداو هوعدب اموملك ظاكع ىذج قنكتم

 ةبعللاك|:او.علف هيلا اوبرخءوعماذافراعرعلاةف هود عفرادح اد حي ملاذا ى هلا نال
 كلذكو هالعأ مضاانلبحلاةرع «رعو اهءماهصتحر مسا ١ ةزقراقلاسارترع ع

 هدأ ان بكرلا ياك فل ءاساذا رع ءرعبكرلاةيوفنالاةرعرعو مانسسا اةرع

 ىتجاسكيتررعءارغلا فاش ىأرارعمهلذفو لئمرن رعتلاو اهدمس ىأ اه تسلا ارعو
 جاستلا لاق هءاسى أ هرعورؤرعمو هذ هيهشطل قرش هرعو اهتازنأ ىأ |

 فرعالا رعالو اهصن 3 ىرسالا ل رس بدا ام

 ريعبلاهظقارعأ +_:هلوقة:هلمانسال ىذلاررعلاننب رع ريعبو بررغلا ثي دا ىفرب رعلاو

 [|| عضوم مءاو ةسنمعم ىأ مةلابرعارعروزجو لأ سبالو هل سملا ضرع قذلارتسعملاو
 1 راج-نب كلام بشك ى بعو * رعاردد مضاحر دب ني دي ةغبانلا لاه اضدأ

 و



 0605 (درع) ا تعا للا

 (رهز) رعاشلا لاه رذلأ نأ
 رذعنسو أ انحامرأ م كيف مكءارو ىدعنسانا مكسر ىلع |

 لطخ اللدشنأ و " عرذع قع هنرذعأ ةديعو لا يفر ذعنام عنمتمأ ظ

 بعك قوبالك ىنانثرذعأدتذ ه تءئاو ران با برح كَ ناق .

 ّْ ىبععالا هلئمةربدعلاور د هم لصالا فدو نانحلا ماعطرا دغالاو نذع ىوذانتلفسىأ | د

 | رذعتورسعت ىأ صال اهءلعرذ.تو ةغئاو ًاروثاعا !ىفةغا ىف هو |“ سدا اروذاع هنمثءقا |

 رعاشلا لاق هسفنلغحاورذتعا قعر ذر رطاتىأ ةرذعلان ءاضبأ

 مرحنم رذعتىريغفصنادب « اهرغضقاةينيساهيديش اك

 رءاشلا لاو سرد ىأ مس رااردعتو

 دماهقروأريغرذعنارفق * تحصصأت حاب رلا يوه اهب تبعل
 امأف فيفا او ديدشتلاهأر ةدبا رعالا نمنوردعملاو ةردعاابهدتطا ىأاربءتهردسعو |

 هلنال ارذتعملا ئسعملا ىف ةوهذ نحمل ااماف ق#رعن روكم دقو امن وكن دق ديدشستأاب مردعملا |

 تغب نومة ئرقاك نيعلا ىلعاهتك رحتاءحو اهنف تاء دأفالاذ ترلق» اتاركلمارتما
 سل ىذلااماو مي-هللاءابلا اههضزو جيو نينك اسس !!عاقتجال نيعلارسكز وي وءانا |

 سني رعب ءريغي ر دمعي رصقملاو ضَرمملا هنال لعفملا ةهج ىلعر ذ_ملاوهذ قسمي

 تل :اذكهلهقا اول وعي ناكورذع ؟نمٌةغفَحم نور ذهملاءاسو هدنعأ ارقي اه_معهتنا ىضرأ

 | الالّةءارذعلل رهظااوه دي دش تااءرذعملا ن اهدنعىعالان "كوني رذعملاهللا نعال وعي ناكو |

 ىئاثلاهحولا انسب دقو رذ_ءهل ىذا ارذ_ملاو هلرذعالاذبهو ردع ىفهلةقمقسربغنمأ

 ىربعب ةعمريغب همم ى أك ربعي نيعر ذع لاقي ونئراذعلا عض دوم لاذلا خفي رذءلاوددشااىف | ٌْ

 ) رو أن با)رعاشلا ل وقهنمو ريذاوعلا عمل او ططناك ةمب روذاعلاوانليافراعنتل |
 جتاوللا ماظع راذحانحورت 5 اهب ريذاوعلا ىذة:قاحودو

 جاحتلالاق اهلعرذميءراااهلواح ىتاا لالا اريدعلاو |

 ىريعب ىلع قافْساو ئريس * .ىريذع ىركستئال كراج 1

 متاطديعوب أ دشنأ اراهدر ءعثلاىفع اح دقوررسورب رس لثمدذع عججاو ع ترقي راجأندب رب

 رذعمكبالطف ىترذعدقو « رسهلاو ينصتلا لاطدق”كواما

 رعاشلال اه قليلا كاروذعلاو

 هلجا م لةّدستىّت- "ىلا ىلع هي اروذءناكف ادضالال زئاذا

 ةرفاذعةقانو ديد.ثلا ميظعل اوهورف ادع لج ) رفذسع ١) فوالا عساوروذعراسجو

 هسنملوقن برالا حعلادَرعلا ىومالا ) درع ارئاذعدسالا ىعس و لجر مسارفاذعو |

 ا ا ا ا تل ا ا ا م: سما

 مم حسم نا

 ا لثمح ورق مضلانز ءلاو برب ىراعورعأ لج دسعونأ ىحو ةراع ىهفّرعت لءالا تّرع

 ١ ىوكتو رفصالاءاسا ا لثماهثم لم ناهقاوقو اهر اخ م قَدق رغتم لبالاح رت ثا وقلا 1

 ا ةغاتلالاق ةرورعم ىهفلا الات رع همم لوقت ,ضارملا ببي دعئالثل جامعلا |

 عئاروهو ريغ ىوكّرعلاىدك هتك توها دىئتلوكلا : ٠

 ب 5 0 سوما

 "0 عت ا

 ا



 مضل لا 080
 !ا[ةردعءوتةاهللا.٠ نفت فه تر 1ع رماه عضوملا كلدو مدلان مىلخلا عب -وةردعلاو

 الأ دشنأو رهثلانم السلا ةرذغلا ىفصالا لاقورذع عجماو رعغلا نما( قمأخ ضر
 ةرذنعلاو نهلا نمل سةر دعو « رذعلا نضفذد ثءثلاىراذ._هلا دم مدل |ىبال

 || ىراذعلاو ىراذعلا عساباوركبلاءارذعلاوةراكلااةرذعلاو ةسجةّرغارختآ ىف بكا وك
 اهْضةةاواهعرتفا ىذلاو اود ذااهرذعوبأن الف لاعبو ىرادعلا ىفهانلقأك ثاوارذعلاو

 رادلا انف ةرذعااو همدضتق ع ملدا, ثايأ مالكلا اذ هرذع ىذبت نأ امم-هاوقو

 هموقوتجمي ةميطا ا لاق ةيشفال ىف قلت تناك ةرد- ءلانال كل ذي تم

 تازذعلا ىئيسهوجولا حابق 5 مكن دجوف مكسر ّر- دّشقل ىرمعل

 لا ةذدباةدمصقا | هذهىف حدم .و هذاضصا لان ونلا ف دخ نيكس دارأ ْ

 ا ثا ارفلاه وأ تدنأ رافلااذا ه« اهله ف ضاسهلس .رىورب سن راهم

 1 عنصا هفهرذعلاقيوكموقودفتو كلب احدت تنأ لحرلا دب هنغ هلا ىذررمم هللامةف

 ظ رعاشلا لام ىرذعلاو ةرذنملا مسالاوارذعو ارذع هرذعأ
 دود ىرذعالو ندد ىنا 0 مهتءمر دق ىلا كرد هقف

 .ةغاتلا لاق ة اذلاو ةيكرلا ل :ىهوةرذ.عاا كلذكو

 دليلا قدا دقابخام نأ 5 ا 1

 ا امثل اوقترادعلاعضومىف تبا !هرع لج 0 عنا وتنادللرادعلاو
 ١ راذلاو فاالاةرذعأ كلذكو ءراذعت ددش اذاهرذعأو هرذعأر اذعلان سرفا ترد ْ

 ةمرلائ 3ةلوقىفرادعلاو» زاذع عاش ىعلا ىف كءمتدلل لاقي وراذعلا عضو م ىف ة مح

 ١ لاداقر لءرلان نمنالمط بم نال « :اهروذ>-ثعوءاد رخىنيرادع

 رعاشلا لاق هننخ مالغلاردعو

 رودعم ل م ىلا ىاشاح 5 مههل1 ب بيلصلا اواعج ةقى

 ١ اء حرذعأكلذكو اممنتْس ىأارذ ءامه ردعأدب راخلا ومالغا|ترذ لاقي دب كمع ولأ لاق

 ْ ْ عجو بناه ىأ روذعموهو رذعورذعفةرذعلا نمدقاهرذعو نر املا تضف الاو

 روذعملاغااغت بيبطا ازرع -3 اهلك قدزرف رفا اةرمنيا رح ظ

 [نماورذعي ىح ساننلا كلبي ن 1ث دا ىفو رذعأكلذكو هنو ولذو هب نويعتراك ىأرذعو

 نو.حوتسي ىآرذ - هلا نمالا هارأ الو دسع ون[ لاق مس وضو ميول ذراكس ىأ مهسفنأ
|| 

 . ]| نبالاه جرتلارثأرذاعلاو همفريضةلا مالا قيذعتلاورذعلا مهبذعي نانوكمف هب وقعلا
 ! ا ةنمىةرهلتلا فو 5 . ى 1 34 ريع



 مه (رذع) (نيد!النعف)
000 

 ءابلقلا عير رج نعم » اي الظو الطااننع 1

 ارا م ءرثعي هيون فرثع دقوةةلزلا ةرثغلا ع انارتعو ارتعرتعي زخهاو برطضا خرلارتعو | ْ

 هريغهملع هرثعأو هيلع علطااكأ اروثءوارثعرئعياضيأ ةماغرتعو ظقدسفة سرك هيراتلا لاا

 داصملهريغو دنسالا ردح ةرغحر وقاعلاو متعلت هنا لرتعتو مولع أنركع كاذكو ىلاهتهلؤق هنو | ا

 ىر دال ثم نمروثاءلااثلا رفح #2 انس داسفا نو اولا عدل دو رعاشلالاق |

 ىأ اروذاع.: متنقل ىمدالا لاق رشروفاعوس شرولاع ىف عقو دق طروااذال را لاقيو | |

 رونا.علا هب وه مةدلتو : ةءقدلاك ةدشو ىأٌرشرولاعف موقلا عقووةَدْش |

 ةمرلاو ذلاقوأ فلاتملا نعي لدلخلا لاق |
 هله امم دعب فرح إم ىلا + اهيكرب رترولاعلا ةيود صو 0

 وهو ذهضالإءانفلا فب ليعف مالك || ىف سيل هنالريشع ل#ةتالورامفلاءاثلا نيكسني ريثعلاو |

 ارثمعالو ارث مها تي اراملاةدورت الاب هغلا لاثمركمهلاو ديدشلا نامل ارانطلمأع عطل |

 رهر رعاشلا لاف عضوم دي دشنا ايرثءو نعل اب دلب ف عرتعو بودعي نع ءاريثغالو |

 أقدص هنا ارقأ نع بذك ثمالاام * اذا لاجرلا داطصيركعن ثمأ ْ

اءامالا همةسبالىذلا عرزلاودو ىذعلاكيرصتلاب ىرثعلاو ظ
 ْ مهلا رع ملا (رع) رطمل

 نم عونرسكلاب ةرد عااو هيادعلا نم ةرع نب بعكو د_سللا قورع وأ بشان ىف ةدق- علا | إ

 يأرمملا نيب رعأ ل جر لاقي وسلاومط١كيرتلابردعلاو |نسج نالف لاقي ةمعلا |

 ميطارس ب رعو .رمع فر طظوو مطضل ارعالا لسيلاو ىلدم ىأريعأ نايمهو نطبلا يظع ظ
 ردعأاو نكمعأ ىأدهن طب ردكلاو نو ظاغىأا ارعرت» رسسكلا هل حرلار دعو طظءلغى أ اهعضو

 سأرلا ىلع ةمام_عءاا فلاضر اراستءالاو ةأرملات درت لاقيه ريع ةأرماءةشنام | ٠

 هدو مسني ىدرتءاوةس .د» هدريبارصتعم هي تءاج زحارلا لاق ظ
 بيرم .اًرمّرماذا ارعر هس رئااًر ملقم ودعلا ىف هز ع وخ هبنذالمىأ سوفلار هعو

 رعلا.واهاث ىأا رع اهر دقن هقذعرع تمكسلا نب اهملعد- 3-ةىأفسسلاب هيلءرعو

 1 هيركع لهم هله أو هفال أ لق هب عسب  رفاهجو هي بكر نأ دارأ هن اك انارعهريمدأ| ْ

 هملاو عسبصالا,ةرحت لاو فشلا هةرحضعلاو لاه امهبلقو هسفشدماذال جرار مسه طعن | ْ

 0 ) ةروراةا!ف الغدر ودعلاوءاسناا قأبالىذلا وفواعمجىا زلاوءاراننينعلا

 )ا هللا .ةفىذفلا يهارباىلا]ل_جررذتعاو بذل نمراذتعالا | ظ
 ْ بذكلااهب ودب ريذاسعملانا * ردتعمري غل :ردعدق ّْ

 دسللاه ردعاذ اذراص ىأرذعأ هع ردتءاوأ

 رذ:غادةئالماك الوسك نمو .« (مكلعمالسلا سام لاا ىلا. ظ
 رعاشلال اف سوردلااضيأراذتعالاو |

 ديما ا هرايثقالا 5 ا ا م |

 00 0 اللارذع , 00( مانا لات 3 كامو



 ةيحلاةيورقبع نمدربأ مساوقودو لثملا ىفءاسرخ !ءاضبب هةلسأف هل.« ىص ل ءاشولا |

 9 (ءارلا با 1
 ١ : 3 : . ا دس نوب

 |لجات زو مهارذلا رمي هةوريعضلا فانعريعي ناسللاو هنءتملكتا ذااضيأ ن الف نع تريعو

 | عمت ط الخ اريبعلاو . انهربعما هيلع اهتصصق ىأ ىان قرلان الف تريعتسساو قير اغيل دعب
 | ىشعالادشنأو هددو نأ: ارفعزلا ا برعلا دنعريبعلاةدسعون أ لاقو ىيمصالان عءْنأ ارفعزلا

 َ اريبعلا هنشتقر ةر فصل !ىف »ع سورعلاءادردرب درينو أ

 1 ظ اذهىفو نارفءزوأريبغب ام_ونطلت م نيتمو زضت نأ ن تصد! مشن اثر دحلا ىفو

 |هسيفو حيرلابيط تن ناروب علا

 ظ 2في درعالا لاه ( (١ ناركسعو نارتسءو نار :وبعونارثوبعتافل عبرأ

 :ناركسع ىلاح ىن اك قانصاديانقو اهيران ..

 |نسدتابرملا معز غضومرقبعلا (رقب 20 ةعيرمسلا وذا نميوسعلا «(رسع)

 نءاوبت ئثلكهنلا:اويسمث رقمعةنك ناءشولوهك (؟١) -ددسللاه نا ضرأ

 رابع نارفعزلاريغريبعلا أناس ثيدحلا |

 [ايثلاتيرتبخالاوعجو دحاورهواكر دسار هل 1و متعتس دوس وأ قد /

 | شوقنلاو غايصالا اهيخىتلا طسلاه ده وهو ”ىرقبع ىلءد هنن ناكهنا ثد ديلا قو ةيرقيع

 ارق ىرفي ا رقيعدأ رف ثيدحلا فودعوقلالرللموقدكرغبعاذحو ”ىرقب ءملظاولاف 0

 بخ وهو ىرق ةايعمهضءنهأرق ارقو .ناس- ىرق.عولاةةهوف ةراعتامىلا.عت هلت اههطاخ مت

 دّةنمنيراىم لوقامأ و 2 الثبارسلارةمعو هتبسن ىلع عمال بوسنملاّال

 رقبع ىشنف لاربت نب 5 امتركتأ مارادلاتفرعأ . ٍْ

 | جرذمالثافاقلا مضءارااديدثتم_هوبو نزولا ةءاهالءاس.ل!كي هر ىلا اش امل هناف

 ل

 مسا "بعلاو لاق رق بع نمدربأ هي وربءالعلا نيورعانأ تال دح اوال نابل امن اك
 دشنأو 00| !نم ةدبم علا عامعلا بو غو تتزملان م لزكد ىدلا درعال

 8 كر حاضانه سم ضور عبروأ * ادراب رق بعءاهافن 1

 ةأىعاو دم ىلتمم ىأر مع ل د( 6( هدشرت ه-ح اضاتو ف.عضلارطماكرلا

 ميكو نأ لاف سلا: امر ربع سوقو ةربمعور مع
 ساب او 95 اهني عبو نيتيسلا ةضار و

 اهرثعل تداع لكلا ىفو لصالارسسكسلايرتعلا ( رتع زورف أن اسوب ةمسرافلارممعلاو

 ظ ىوادتي تنايضيأرتعلا ىرك مدفن قلخ ىلا عسجر نب درمضي اعاص أ ىلا تعسر ىأ سدمل

 |رتعلا دسع وبأ لاق رتعلاو املاء ىواد. نأ م ردملل سيال ث ب داسا فو شوز رملا ثم

 | هطهرو إن لج رلا ةرتعو هيوافالاو كسملاب ندعتةدالقاضيأ ةرعلاو ةرتع ات دحاور اغص رع ه2

 ْ ماتا ا كح اساصن ف ةيضرتمملا يشمل ءاصبملا رو امهر *انائءالاةرتعرنودالا

 | ةصيذو ع3 لاثم مستهل : ا تسر فان مو ذياونك ةاش ىهدةريتعلااضيأرتعلاودل_برب |

 ا ناك اجر وراتعتو بيجر ما هذسه لاقي ةرتعلا جذاذا غضا, اعتي ل جرلااسعدتو

 1 | كلذ نم هسفن تقاض بجو اذاف هفغنماذكواذك يذيب «امىأد ناار ذرذل لحرلا

 00 ,٠ 0 : هلوقةرلس نثر طادارأ عملا اذهو ءامظ ع ممغلا لدير تعي

 ظ هنا
 ا



 ١ مبع) - (نسالش)
 05521111 ااح؛ رهو هس

 همنا ئذلاترهظأو هر دس ىلعهقناهرهظأو ه.تالعأ نال-هي ترهظأو هنواعثبلا|
 اشيأ موقل ارهاظتو نو اعتلارهاطتل اونو اهملاةرهاظملاور هاظلا تقو ىفانريسىأ انروظأوأ
 ئدلارهظتساو ه.ناعتساىأهب هروطظتساو هبحاصرىلاهروظ مهتم دحاو لك ىو هناك اوربادتأ

 رهظ نمل عجام وهو مضل يراها ماهسلا ش در فةدسعوبأ لاه ١ رهاظأ ارقوهلفس

 شرلاشي ليوطلا ساشا نانطملاو شد رلان هريصقلا بناسملا نار عظااو ةشيرلا ثنسع |

 رسكلاب:راهظااو ناين عو كايدغ لثم ناس عمال دب اول وراس هع رئالو نارهظب كموسأ

 تاما سالؤبرا وقر اهظااو ىداطواههتسقراط ىأنيبوث نيب رهاطو هناطيلا ضمن

 ىعمبهلك ارب عظن هنأ ىحا نم ١ رهظو هنأ صان مروه نها مزه اع دقو ارو ١ ىلع :

 لاهل حر مماءاهاا ريس كسب رهطملاورهظا ادب دشلا ل_رلا ةددشم“ اهلا مفي رهظملاوأ
 دوبألاق | رهام ملسجرلا ىب مس هيمو لاو ةريهطظلا تقو لك ارهافمنالذانانأ ىمصالا |

 . هجولاوهو لاه ف .غيلابارهلفم نالفانا:أهريغ ل اكو ظ
 | لوقت عمدملا بلت فلاب ةريغلاورابتعالان م ء مسالا ةريدعلا (7) ( نيدو ض)

 ”هلعو ن نان ثرلا لاق اضي ار باعة ًارملاورباع وهف أ رمعريمب + رمسكسلاب لح رلا ريع همم 8

 رباع مأّرغلا فادر فدكو 5 ىفدرمتنألهىدهلا ل لوقد

 نيعل ىف ةنضمكي رهتلارربعلاو كالا ناريعلاو تعمد ىأ تربغتساو هنبع تربع كلذكو

 هس ناهميام ىأ هينيعربدعنالف ىأروربعلاوربسعلا هال لاق ةباهم مضارب رعلا واهيكسما :

 رعاشلا لام“ هبتاجو هطشدربعوربنا اربعو |||
 دب راني ريغلا هيذاوأ ىمرت « هيراوؤتداحاذاتارفلاامو

 كفا لثم ثاوحلاو عسجلا هيض ىوتبرافسأربع ةقانورافسأربعلا_ج وراق سريع لوا
 ئثلك نمريثكملا مضل اناضي اربع او رمسكلااب راق سريع كلذكو اهياعرف اسيل ازيال ىذلا |[
 ”ىريعلاو م-اظعو را ىلع دا ىريعلاو يومك الان ءدسعوبأهاكح ف

 ءارودلا فل ىلا ىشهونب وعُسْلا ىدح ارومعلا ىرعشااو دوبملاةغل -قاريعل اريسكللا

 ريمملادسعوأ لاقو ةسفدو ا ةرظذق نم همل ربعي امريعملاو رجا تربع اهمال كلذبت مم |

 رعاشلا لاق الام ىأموقلاربعو قب راا زامىأل مسرع جرو هيفربعيىذلا بكرم

 روذن ىلعن هقريغت ناو 00 تاملانلنافرب:ناف 0 ١

 تريسعو أ اردن هناست "قاس 'اك هنمّديالام رظدان ع نتف انبقبناو نارقأ/ئلفانشسنا لو ا .

 1 ىلاغت هللا لاه اهترمسف ةرامعاهربعأ ان ورا تريءو ارومعو بوق: نع اربعهريعأ هريغورهنلا

 تريع ىءدالا لاق اعماح لاملل تنكن !لاقب امم اللان لعفلالصوأ نوربعتاب رلل منك |

 | لاف“ ةزئاجى اةرباعةغلمهلوقو كتوص هب عفرت لوك فن ىف هتريدت اذا: اريعهربعأ باكسلا ||
 اشيل مالعو ةرعم نيفتاشلا ثري ع أل واعز الاماعاتك رتاذا غلا تربعأ قاسكلا |||

 انيك فضي مزاخ فأن بر شب لاه نتي
 رنعم ىلغلامزاوءانصخلا ثب دع 5 ةرخخت ضد ربناعيشافةلازب زج

 مرسلا بهتاوررا تقو سيرارفز تنسو وتشتت نيم رابوزوز جرب غىأ ||

 2 د

 لل حاد 3 ١
١ 



 (ريط) ءيراناغ) ماا 1 مه

 ظ |لئماضيأرقظو هو دعب رفظدتوزوفلا خف ام رفطلاو او 2 :ايرفاتر كلان والت دقو

 !َ ا هلي نع الجر حد ىلول اريمعلا لاق رفطوهف هقليو هب قاع :

 00 يي وياسواو هكا »* ادغوأ حار نانوعملار ةظااوش

 ىأ نامزذنم قيعكةرفظامو هيتزغظ ىعم ىف بلعت رغطظ برعلا لوقتو سفخالا لاف

 ليو ازيقاط هيهرغاظو مو دنعن هقلا ءرفظأو تننأ او ضرالا نمَنأ هطاامرغظااَو كرام
 0 داق

 ٍْ ١ ا ةرازرم ريسمقلا ب ئاخارهظلاو تق ١ ا َن ا
 : 'ٍ لاتعبر الاف رو ارو نم نوبي نيل رسمات نار 2 6 رهط (ٍ

 1 0 تعول اع فب ريهألا نينو لاقعانالا قات :ودلا ىف ءانعمنانارهظا نبش

 : | نمحو ةريهظلا 3 هتنثأ لاق ةرحاهلا ةريهاا اورهظلاة الص هممو لاوزلا دعل ملأ روطظلاو

 1 أ هعمل لاعاو راهظ كلذدعي ركتالملاو :ىلاعت هلوقه: مو نيملاريهلتلاو ةريهظلا مات ما ْ '

 17-0 لوبراتاقامتاما يحس عما توا / دملاام,يف ىود_سيدقلوغنو لعفتال | ْ

 : ل : رعاشلا لاه نيملاغلا بر |

 م رتمأب نسا لداوغلاّن ا «. ىمالءؤيدزتال ىفال ذاعاب, 5 ا
 1 ريسعبلاو لاه ةربهظةقانوأ وقناك اذا: :زاهطاانييريوطريعب لاقي . ىدعمالا لاوتءا صالادب 7

 1 ةيسنلاءايّثال فو رمصمربغ”ىراهظ هعجبو هيلا جتحانا ةجاسلا: دعلا ريسكسلاب ؟ىرهظلا

 ل هوقتتكار ىلا متو قمنمد 51 يأ ياس هلاك 7 رولقاو محاولات

 ٍْ ااهلاك 0 0 نوسااذ ذأ را ار

 ًارماظااداو نمءاسصربلا ايدو لطخالا لاه“ .رهظ فاش ىأدي رهط اهاعسو

 ( ْ لك لإ 0 نوةفئلبالو ممثوروظد نيذإ ا نم ىأ

 [(| فاريش ارهاواغلاو لاه اهلتب نسب ىأ ضرالار هاوط تاه ىيمدالا لاقو راها ئصت مود
 1 ,لا عاتمكي رحتلا ةرهظااو دك ةرهاظ نولزغي نيذل ارد هاوطااٌس درو ضرالا

 ًارسكلابلجرلا اروظ كلوةردصماضي ار هظلاو هتذهانو هموق يف ىأهنرهظىف نالف:احاضيأ

 تر ررهظو هيل لجرلا ىلع ترهظو نيم .ايوهل خئانوتلا روظورهظو هذ ءرهلظ كش ااد“ا

 يح

 2 تبل ا

 00 ا



 مو (رفظ) 20 (اللالسنإ

 راثك طابو اذان د ضعن قذ او ّىش ىلإ رويشلاوهوريطتم ىلع الاريطال هنأ لت |

 ظ ريطلاةريسشك :ةرئال م نافارا قف رعسط لقتالو 'لرتااطال هتئارئاط لاس تيكسلانيالاق
 رعاش ١ لاه مفلا ةعساوةراطمركو لء حتراطلاو ذو

 راطمرغحفحلا”ىوه « هوك يذااهفيفحت اط 2 ١
 ريعبلا سر ىلع عقي بارغلاَن لل صأو ةبيه نم اونكساذاريطل ا مهسور ىلّن كم م-هأوتوا]

 | ةروريطريطيراطو بارغلا هتعرف. الثل هسأرريعبلا رع الف هن انجلاو ةلخا هنم قتل
 ْ تف مع :,هلو قرا: ةرثكو بصاخا ىف مهلاثمأ نمو ىنهعدرب رب اطو هريطو هريغ هراط و انازيطو

 ةغباشلا لاه راطم »وعذب ارغلارمطأ لا و هيا ارغريطيال

 راطعاججارغ سل دما ىف « ةروسدقو نار طقرلو

 تيمكلا لاه شيطو ةفخ ىأةروريطو ةريطنالغىفو
 ظ لظنكلاو باصلا كبريطو 5 تاحاما ذازع كابحو

 راطتو قرفن'ىشل ارياطتو كثِبَط كَمفُح يناوحيأ لريطءانتارحز !هسواوقهستمو
 [ريطتساو ريشا هريغو رحل اراطساو لرش نم رياطتام دش تب د كافولاط*وثلا |

 1 ميمالاو:ىثلابو ثلا ن متريطتو «اقعئاراطتساارابغلا اذا زحارلا لافوربط ىأ ىلا

 أ بع ناك هنا ثدءد- 2١ ىفوءىدرلا لاسفل نم هن م١ ا.ث د اموهو ةيملا لاش را

 أ ءاطلا فءانلا تمتد افانروطتلصأ كبانرمسلما اولاه ىلا عت هلو قو ةريسطلا هركع وأقل | ش

 لاق هل نواذمل :رطملادوعلا نمريطملاوأ مب ءاذبالا مصمل ىنلالا تبلد او ٍ

 ريطللاىلدئملاوىذشلا"ىكذ « اهاشىفام ىدانتثءاماذا ْ

 أر طا وروؤظو مضلاي لاسعف ىلعر اول عملا وز وم عمرا (رألغإ) ي(ءاننا لس ا

 | تاعتذاوهو ارث ىداول ترألغاو تر أظَو اري ذختا اذاةرءاظم ترءاطدي روأ ةروؤظو

 1 ىلغ اهتفطعاذااةروؤطتم ةقانىل هو ارألعةقانل اترأطو لاهل انا ف لوقلاكه #فلوتلاو

 | تفطعاذ ا اًضيأ ةقاذلا ترأطو ملصلا ىل_عهفطعيى أ هراطتن ءطلال ملا ىفوانهرعداو
 : | دامرلا ىلع اهقطعتا ىفان”ال ار اؤظلا/تيصوب دقو روؤطىهن ىدعترالو ىذه ويلا ىلع ْ

 و ب رأت ىلاهف:أىفةمامغلابةفانلا لباعتنأ راثظلاو 1

 نيكسا دك ةمح هلرحررافلا 26 رلغ ) اهدرفرائاظلا مرشنامم ىأرف ةقانىرتشا هنا

 دل لاه نادربصو درصلئماضي أ ناّرظو عانرو عد رو باطرو بطر ل-:مرارطظ عسجلاو
 1 ررظلا ةموعدلا ىف دقوت اذا 5 ةم-ان نار اًرظلا لحن ةرمسع ْ

 | ناّوظو ةّرلغأ ههجو نزيل ناكسملل تعئرت راظلاو نار تا ذءاطلااو يلا مقدر امم ضرأو

 هعج رفظلا( رفظ ),نافقرو ةفَع :رآو فمع لم
 ١ تنكسلا نياريفاظأو روفطأورافظأ

 ًارعسشلا ليوطلارعشأ لبجر لوة:اكرافظالا لي وطناك اذارفظلا نتب رفط ل سر لاق:

 رافظإلاو رفظلا لبلكر وهنيهماللاقبو صولا فرط ىلارثولا دةعمءارو امةم.سل ا ىقرفظااو
 بانحلا نم ةشتاننععلا ىئغت دملج كي ركتاةرفطل اور اه بك اوكو نادرةلاراك
 ديب لأن ع رغظاهل لاق ىتلا ىهواه داوسولا نيدعلا شا يهدم ل! قليلا



 رهط وي 0

 م سادئم نب سانعلا لاق رطاللاوءاورلاود |

 ش رعاشلا لاق نازهطاوعجم_م اكس امقريغ ىلع ىراهط باكو هزنتمىأ بابشلا ||

 رياطلا م مها ةروطمْ لاو لا لاةيورهاطملا عجلاو ىلغأ َحعلاوةوا دالا ةرهاملاو :

 (رط) (ءارلا با) ان

 ريرطلاوءارغالارارطالا ديزوبألاقد الدمالنطةسفاىأا امم نالفءاس لاقي مسالا لاقو

 ا . سيرالا لجرلا كنظ فاض.« .هماشنتةرب رطلا كرهعيو
 ر هل سأ٠لا ةقمق رقد'لي وط بارععالل ةوسناةروطراغأأو ىقيقدل:وطروطرط ىلجرو
 دوما( رماط ال ارو طرا رفطد_ةو ةنثولا ةرفطاا (ر ةط ]اهمكتار ها راارعط

 | الحر فسيريبكو أل اقو هناريط ىفرهطد لمخال او صرف رمط دقو ءامسلا ىف بونولا هم

 ٍ ليخالا و وهطاهتءقولاعزف « هتأرتاصطلاهتئذقاذاو

 ّ 0 ماطق لم راهط نه هملع"ب مز لاقي مسالا لاق عفترملا ناكملارامطو
 ' ليقءنباو قولا ىف اهيا . ىرطنافتوملاامنب ردنال سنك ناف

 مفي رامطورامط نمىفاسكل الاقو و لاعمطس نم لمشء نب ل سماحت رب سعأ داب ز نما تاكو
 نيئانبلا عمنوكي ىذلا هه لارمطملاورامطالا عسمل او قاخلا بوثلارهطلاو اه سو را
 0 ا رع هيوم او تالكلمل تار هطااروءالاوريماوطا ددحأ اراموالاو

 (نمرديللاذا رهاط نير ءاط لحرلل لا ةدو ثوءغءربلا مالطا واسم *الم ىأ حر ءطدقو أنك

 قلطار مش اوهةدسءوب أ لاهو ود-علاو ثولل 3ه2_تلاوهوءارلاديدشتي رهط سرفووه

 اهعمادتمناك امرادلاراوط غ6 2 ةسغلرانطلاو بّرعم ىسمراف روبناملا (ريثط ])

 أىأ هروظادءوا:اوخام برّدتال أ انارحرطنالو هبرقأ ال ىأ هيروطأ اللاند وءامفلا نم

 ْ قاطتاروطواروط هءسارت مياسلا فصوىف ةغباثاا لامو ةراءااروطلاوهد-زواح

 ٠ قاراوطأ نمانلاو ةغضماروطو ةةلعاروط ز :ة.ةشالا لاه اراوطأ مكسةا> نلاعت هلوقو |

 هويدي زونأ ناكل ءرخ ةوهلؤ أ هي 3 ىأ هيروط أ ملءل ىف نالف لب و تش تالاح ىلءفامخأ :؛

 ريطلا نم ىشحولا ”ىروطلاو لدا روطا اونسعوب كال ذهنه كح ءاصقأ غلب ىاءارلارسكي

 ' جاهلا لاق“ دحأى أ ىروطاهباملاةيو فاروطو ىروط ماج لاقي سامالاو
 رهطلا مسالاو اهي ةزاهط مظفااناضنأ رهظو ىذا ار هط ) رهط ٠] ىروطانمب سل ةدلبو

 . رفاط لبر وسايدالا٠ نءنوهزن ىأن ورهطت م وقم 1 ءاملا ترهاطتوا اريهطت نأ هن رهطو

 ناَرْعرفاسملا ضس وه-هجوأو ٠ ةق:ىراهط فود باتت

 0 ا ايوملا نمو ةماعلا ءةرهاطو ضخلا نمزهاط ةأرهاو ضداعا ض.ةنرهطلاو
 ةرهطااواروهطءامءامسلا نءانازنأو ىلاغت ها لاهدوقولاوزوكسل اوروطغلاك هبرهطترام

 ألاقو حارف و حورتنوخ رفل_ةهراطأور ويطريطأ | عمجو بص وبدح اصل ريط هعوج
 رب ”اطو هننانذاناريط وكف ئرقو هل مةدسسعونأو دحاولا ىلء عدي دقاضب ا ريطلا .برطق
 000 وف هنمو ريطتلا نم مسالا اضي اريطااو هدلق ىذا هلع نا تالا
 رحال اءامادش 17 ىنعمالا وشنو هقارمأأالايمأل

 تعض 01100

 مع



 د36 (ةرطإل ب0 هنا ل شو ١

 امجاحةاَدقل |اهتءروطد 5 - ةقداصرغتال همع

 | مياارس كتي رمطملا ىممالا لاق ىرلاةد.عيلا سوةااروبطلاو عي ركاروشلاو |
 بي قذونأ لام باهذلا ديعيلامونسلا |[

 ٠  علشالاهلءتاقشاف مدكلاب هه. ارسطم ا ايدعاص ناش رق ا ظ
 أ لش وهو ازيسطرسكلاب رعطن ل زارسط دقو ىلا علا ةنلاريمطلاو نويز ة ربحا
 عطقىب مىبعصالا لاعو لبلقلا باصملا ن ملا ءامناوءاملاب رورسطلا رعولأ ريحرلا ||

 رورهطو قاللاف رمناححجالز دقو ةرعطورءطءا سلا ىفام لاق. قافرهق دّم-سم

 | ليالا يل_ءتيقبامو ميسغلا نمي ىأةر ,مطءاوسلا ىلعام لاسةيو ءايلاوءاملابةرورشطو
 ءاسمل ابدي ا يرعطو ايراعنإك اذا ربط نالذ يل امواه رابو أ َتطقساٌدا ةرعط

 ع !١نبا اهترتو سوةلا ترهسطو هن" المءاقسلاَت روعط ,( روبط" اع.صءايلاو

 رورتشلا 1 رغط )ا ييغلا نم هئثاكأ .اييناورابحلال را رب رسل 32
 دحارلا لاك روردطلا لدم

 1 ثنبملا عي نوح ه هرورذطالوءونلا بذ اكسال ا

 ىصالادشنأو ريراشطلا عيلاوأ

 ظ عيبطلا تاليلقلا شيلا اهلمفت عرج نءاهتمبراشلاردصو. عّرقلار ردا قلقا دال
 نكيملاذالجرلا لاقي دسسعوبأ نوقَرْفَتم سانلانمدناشاىأ ريرامط ىنءاجم-واوقو أ ْ

 ةّرطو:4 ب دهال ىذلا هبناح ىو برثلاةفك هَ طأا ةرط ):رورذلعا هنا انيثك الواد

 ةيصانلاةّرطااو اهف اًرطأ داللارارط ا وررط عيب باو هةر ئث لك ةّرطو هريغشىدا ولاوربنلا
 ىشحولارؤذلل بو ذون أ مولع دقو همة كبس مكبس ىلءناوادوسناطخراجلا ن نمنانرطلاو

 ْ بالكل اوزوُما!قفدد لاقو اضيأ |

 علوم يتزلاب ىوشلا لبع «. ىقحنو ند دو ذيو هنشهتي

 ًارطب تبن رشوامس بعل رطاؤاج مهاووقو باصسلا نمةرطلا كل ذكو هي راسنا وأ
 ريرطورورطموهفهنددحن ا-١١تررطو تاطوهن مالغلا براشّرط هنمو تننارورط مضااءأ]|

 لشاارطلاو هبط ىأهذوج رظ لاسةيو راّرطلا هنمو عطقلاو قل اّرِطل ا نوكستتب دقو |
 و ظاح- راع لبالا تررط بوة عي لاق .امحاون نم اهتدهذاذا اهتدر طل ثم لإ الا تررطو

 تطقسىأ ارت ل ثمءديتّرطو اه وقتل "الا بناها نم ئاهبناجب دن هتيدمادا |

 ةنل_ءان كتاف ىرطأ لكلا ىفو لد ئأرط اواهردنأو اهعطقكأ هدي َرط أف هن هرم لابي |

 | ىلع عنب او نينثالاو تنومه اورك ذملل برمي نيلعت كءلعناف كدأ ىأ تيكا نيالا
 ْش بكرا مانعم دديعوب آلاقو كلذ ىلعىرف.ةأ سما هيتيطوخ لثما لص أ تال ثدنأتتل اظفا |

 . ا ةلوهسلا يف ىيرت تناك ةيع ارلافال_كرزأ ًاءليصأو لاق هللع”ىوقكن افديد كلا مالا ظ

 ينء هيسحأو لاق نيلعت كملعناف هيحاون هو يداولاررط ىذس ىأ ى رطأ هنوزا كريو 0
 اخ بوالاهاؤمعضومريذف ناك اذ ارطم بضغمبهلوقو اهيمدق د لج ظلغنياعنلام 3

 ٠ رطم بضغاذ َنإ اه كلام ين 7 هلام انلتقنا انباع ميضغ هن ةئطملا لاق
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 ناضل نرافضلا ل ل
 ظ مذتلاراشيرعيغورعشلا جسئرششلا (ر ةذ هبلقف حاف رلانةرطامضلا قش نسل ودار

 . أم هرهدةأرملا ترتضلاش» ةصنقعلاةريفضلاو اعفابوتلا اذان الخل آرفشن[ لاضيودلثم

 ْ ةريفض م رلا نم ف ةءلل لاقي وتب وقفي نعن اس. ءقأاشنأنآر ذدضو نان رفضاهلا 5 '

 | ىلع هثعيذ ةعتملا ل مرلاة اقل ارمسككب ةرتغضأ 1و تاع رش اكسو ةاينأنكو |

 أرفشيرفضدقو ىكلارهذلاو هدكعاوتواعتْوَدلا لعاورفاضتو رفض جب او ضعت
 ًارسسعلا ل شم رهخلاقرمفللا 1 رش ) ل_عزلا مارشي ًاررفغشلاو اذعىأ ارث رَمْص

 لامو م-للاةمخو لازواارسعلاو

 رعفلاوهتمروستللاىلءو ة» ةنالغ ىلع انواتدق 1
 داق اريغت هير عضوات أ ةنردضأو هيف ةقلمضلأب رعشو روهشرمتي خلا, سرفلارتش دقو
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 ا

 | فيطالا نابلا يضل ل_جرلارغضلاو مامفشنألا ضعن هطسؤ ىف ىذلارمطشملا اولا وف
 أ توضتوامرتج نعسد يح هسفام7 نأ اضبأ سرغل اريعضتو ةىهاضو سهاض ةسقانو مسحلا

 اضيأ ل_ىلنا هبفرمظت ذا عم طوملأو رامذملا وستة دملاهذهو امو نمعت رأ ف كلذو
 ا لودفالاو مشوملارعتلاو رئاعلا عمو رتشلا م مالاو ايف ىف ثرعشأو راتمذم ْ

 | رئارسلا ىل مويدؤةريرس ٠ اشحختاو ناقلارممىفاهل قيتس صوحالالاعتو |
 كارلا لاه ةقث ىلع هنننوكنالاملكودع ولاد يدل نب رالا مالا و
 اراك اناعمتاهؤرظ « دعسان أ ءاضن ا 1

 اراه: ع نكي لءاطع # . ةنمّصأقم رازرمز د :

 ٠ ماشلا» ديع رغطمرعكو قوصضلاة مآ نور ريس طاحر هنا: كت نمور 2 ْ

 رعاشلال اع نش[ يرتد بوتس

 طولا ةةضلابزتو 35 نإ ولاو ئاوكلا بحأ : ا

 حارلا لاه تدننار خلاوألا

 ةيمقاوباوتلا نمو راتب اسنحت 01
 ةلوقفىأ) باكمس اةغباتلا ارعش ىذلا مضل, نارعشو ١

 دملار منا دنع قرب املا نفط 35 0 ف |

 اكل لاعغ ةريضاكأ ارم واروضهريضدو هروضهراض (روخ) (ةيرغيعأ]

 ' 0 سل اروضنلاو فروضي الوكاد ىنعف“ . اللاعب ماهشمب تدعت ١

 ا نأ كازمةضلارعقولا لح رلا عذلاع ةزوضلاو عوملاوأ |إإ

 بازل اغيل ءلنو أب اةولا ( راع (عاع نسا

 انذوحأ ةراطلا نمءام « اندملا لمحت سعدت

 نيللارثطدقو رئاللانلل ارثئاطل او كن انقس ارم لاش وعل ىلا نمللا ةروث ةراطلاو

 يب رثطل نبدي نيو ذزالا نم نط رثطو. ةراطو ذل مما لاقي سلا ةفاسةراكلا واريتطرثطو
 اها ذقن يعلا ترغطا( رطل دس دسالاو ضوعنلاراثنطل اوةبرثط همأو قريش قرعاشلا

 ريهز لاق صضمرعألاءا1!نيعت حط كاذكو ر وحط يةزدت تمزارعط
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 م ) دينو ناضرسر
 صممي مام و ممل م١

 0/1لاد اال ةريضلاو نبالا نم ف "اما كأ ىركشةرضلاق. عرضا عرضلا ةمملت لا د

 ( ىلهاسىدسالا نابقرلا) رعس الا لاه لاملانمترش هيلع ورنا ظ

 | ْ رضم”ىغم مف كنأب 3 اواعينأ موقا!ىف كس

 | ةرمضو ىرلارس نان رضلاو ف كسلا ىف ةملالا لباس ىتلا ىهوابتحت ىتلا ةمسللا ماهجالا ةرضد | ْ
 ظ رض ىل_ع ةنالف تعكن لاشي ةريض ىلعةأرملاح قزترسكلاب رضلا واه جوز سعاةأرملا |

 ممسكا رشو رض ىلع ةًأرملاتجوزتلاوطلا هقا دبعو أ حو اهلبق تناك: أسما ىلع أ ْ
 أ ىلعام ولءاَر ءنلا لاه ريك ذنإ رغنمناستن ؤمنام«اامهوهّدشلاءارضااوءاسأيلاو مضلاو

 لاجلاءوسولازولا مضلاب رضلا اوزاسلب نأ ىلء ةمعنلا ىندعءامعنلا عمت كر ضأ و 2

 لاقيو دسعىفأنع قيسض ىأأرارضو ذناكمو:راضملارارضأاو ةعفنملا فال ةرمن
 اراطضادقو ةجحاحوذ ىأةرورضو ةروراضوذ ل--رو ل

 رعاشلالاه هيلا 2 'ئشلاىلا
 ءرصاو أن يدصلا ف كقو هلم 5 ىدمعلا قفصأ ةروراضاخأ ىبيأ

 ١ لاق «٠ ىداولا فرحريرضا او حواح ارث ارضااورمويلا ب ماذ ىأةرارضلا نيب رترمذ ى < رو

 رج نب وأ لاق هريناج دح أ ىلع ىأ ىداولا ىريرض دمحأأ ىلع نالف لز

 لاضلاو لطلبة رب رضلا ىري .٠ بعشو د َتوَّرملان نم جاخامو

 رضوذإهناو ريرضااس ماسلا ىناح حامقلا لاق مسخلا ةمة و سغالارب رضااو

 ريرج لاق ةناساقمو هيلعربص اذنك اذائذلا ىلع

 ظ اريرضوة أر يزوافم ا دعب « اهدازوباوولا ةعشرج لكنم ْ
 نمر رشلاورمو ألا بولا اعط قتلا ثدي دقت ار تالا | ْ :

 دشأاملاسةيةريغلاف لمعت_بيامرثك أو ةراضملارب رضلاو يسلك ىلءروي ص !باوذلا|أ] .
 ةمعنئارعاشلا لاق اديدشاَون د ىماند ىأن الف ىفرضأو اهيلعهرب رمضأ ؛

 لسسلان سفمان رضأ ث محم « تنبأ املبو ضرالا مال |

 نومابضتالىأءاننلا فب نوراضتاللوةءمهضعب و هّيور ف نوراضتالثب دملا ىو

 رضأو ىازلا رمضأ ل #ثم هملع مز ىأ ماعلا ساف ىلع س رفا اريضأو فسم ىأر مذم باسو
 نعةرض ىلء ل حرلا حي ورمي نأ رارضالاو دسعوأ امهاكح عارسالا ضءد ع رسأ اذ او دعب | ا

 ! رطمصلا (رطض ) رئارضاهلاضي ار ضمة أ ضاو رمضم لحجر لقد :موىلاه ىبعصالا|

 ريرجلافو ”ىرطوشااورطوضلا كا ذكو هدنعءامنغال ىذلا مْكْدْلا لحرلا

 اعدقملا "ىمكلاالوئرطو طب 5 مدح لف ب ئاارقعنوّدعت

 رعاشلا لاهو نوراطضلا عهباور ا ر

 ٍ [-طسم سل ةءراطءضريخلامو دعا و دةلاعثور اطمض صر رع ١

 / ةلاعقو علطسملا وس مهعم حالسال نال ئشباو لوانولت امل موقا!*الؤهانل ضَرعُت لوي

 رهزنبشادلت: شن حالادتنأو ةرطاسوراطس ىلئمةرطاضااكلذكو ةءازخ -نءةناك

 رجلا ةرطامطلا:حامزلا شنو 17 اهني ةداودال لد.خ قالو ' ْ ١
< 

 سلا كلا
 5و رتل زي ينفع جيني جب هجم و0"

 سا

 تست ع سس ل
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 يقلل /اضفمللط
 لاك هلامأ اذا ٌكِلَذكو هعطقى أ هروصيف ةغلهرمسضي هرابصو هتلعج ىأ اذك انأ هربوا
 ظ حلاودإا موركسلا ناوذق تءللا ىلع 5 هن "أكف حو دما ريصإ عرفو رعاشلا

 هلاممهاوقو لوعمفوهو هبلالوؤيامو هرخآسمالارو.صو ديان زيىوريو هلي ىأ
 هريس مرمسكلاب صالااربصو همشلا ىفهبلا عرئاذ اها أن الفرمصتو لقعو ىأر اكد وص

 ريهر لاه مانق ضيفا ثا ىلع ناك اذا سعر يص ىلءنالذ لاسقب هتبقاعو

 وا امو ءامسهأ اريص ىلع انام نينسىل نم تنكدقو

 ظ لأسم هنمقاذذ ريص عم لجر هب م هقئا دبع نب لاسر ا ثيدحللا فو ةايصعلا اًذي ريصلاو

 اموقودهع ريرح لاق 5 انصضعلا هنا ثي دسا ىف هريسفتو هد فكه نع

 نال ١و 0 5 الس مهريصقاواعا ذاك

 قشلارمدلاناثيدنلا ىف
00 

 لطخالا لافريسو ةريس ل ؛مريص اهع جو مسغل ا ةرعا-
 + ريصلاةلوح ىبتقليللانم « ةغمانا دعنا دغركذاو

 [نال ىربلانامرلاوه سياو بلصزوجوهوربا اذوجريشلا ( ريض ) (داسسنلا ل )
 ىدهلاه ب وج نب ةدعاسلاه نوزغب ةعاملا اضيأريشلاو ظملا هب كلذ

 باؤمرتملا مهساءلريض .ه. موعاركلذك امونمهاند

 ص سرف كلذ كو قلخلاق م هوم ىأةراضو ةنآلف اشبألاشو محفلابذ :رام_ط نب صاعو

 حاملا لاق بوو همئاوق عجاذا س ملابس اقيم قلخل ا ةريضم ةقانو قامت اريضم |

 ىثرفلارهع نب هللا دسسع نب رع حد

 ىزايلا اذا ىزاملا ذة ه ريضو دمعب ن ا دعا كزغم « رع !نيسرمعم نيا فعدقل

 رهط لاشم ريض سرفو اشدج كلذا عوسو ماشل | نما دعياعضومازغنبح هردق عفترا لوشي

 ُإ ةقان فصب زجارلا لاه هدضنا دا هريشي رضدل اهماعرتضو بابو ىأ

 ارا! ل طارش 5 ءادنادسا.شيلاةروض». 5 ادراوعلا اهسأر َنوُوس ىرت

 ١ ٌتريسُص دوو ريباضالا ىهو ب نت نءةرامض ان نالقءاس لاقي ةماعض الار سكللاةرامضالاو

 لا ةمرطفلا ) راطبض]) تيكسا !نبا نعةرامضا اهتاعجا ذا اريضاهريضأ ب تكلا

 ىرعتأو روت لج رورو وفرض دقو ماا نم قل لار ميلا (رجخ]) ديدّشأ ارب زهلا

 سوأ لاق ريجاضمورحاذم موقو ردتضم وهذ نالو ْ

 رياض ءماربا ةطفهلا ىو 3 مكسأ اهن ترمضخ اذا نوةهانت

 رعاشلال اف ..هواغرراكر عبلارعضو

 : هيايبانس تيري م»الا نم 35 لزاب رضاك ضد هعأ ناك :

 فال_رضلا ((ررض ءام«الا ىف ذفن فنذغاك لامذالا ف تريدو نبض ف فش دقو أ

 0 ىأ لعب هباعأل ارضبالمهاوةتءكسلانبالاه ررضاا سسالاو ىعجهراضو٠ ريض ةقو غفتلا
 ' ةبافكلاا 3و زريال

 3سم م4



 1 ةمراوذ ماشا
 1 الاوطان اهتار

 ' ||| ةرضلعسلا نمىدي لاقي نانا كيرلا هرعدل اوربذلا مضلاب ىراسمصلا ) رم الا]

 تكلا نبا نغ ىنهعاهزا مكاو اهرانضأ ىلا شاكل !تةعدأ لاقي قزيصلا منضا نخطأان ملا ْ

 ٠ :سارتزاتنفلا راض ( قرنعلا ةدعئاز هتف وفث مالفعلا ىلع مل لا 0 زيعت عزو

 ظ رودلا ؛(دوم) ةزانحض نذالا نوني نقلا لها واهضشم ة فحل اةانصو لزغملا| ٍ

 || نيروصلاعطنك الاديدئاسطن « نعمل ادغمفانمطن دل حارا لاق نرفلا |[
 || ةروص عجب وهلاشيو دوصلا ام قردأ الى لكلا لاقرودلا ف: :.. مويىلاعتةلوق هنمو | ظ

 هر موين ملا رقو حاورالا قول اروصق عفن ىأرسسو ةرسسي لدم 1

 ىر اولا تصد هغللا هده ىلع تمل اذه. كش 0 ةزوص عج وسلا فةسغلذاصلارسكُب أ ْ

 اراب اريصنم نس نهؤ « "اهنع أ ءاصاخلا رشي نم نوشأ .
 رغاشلا امهعمبدقو كسلا ءاعو اد راوصلاورقبلا نم عطةلاوغو راوص عجب ناريسملاو | ظ

 راوصلا غناذااهزك أو . ىللتركذراوسلاجالاذا . ظ

 رعاشلا لوقو ةدحاوالزاغصلا عمم لمعلا نيكسنتلاب روصلاو هيف ةغارابصلاو ٍ

 ' هزوثسىلا هيدل_ةمنين # هروصنمالثامافرعْنأ |

 أ ىلش نأ نهتم عيةكشا ل و: هو قع ردح "ال ىلا لاتق» هوةيصانلارحشديربأ ٌْ

 ْ | نييروص أل جرو اكيرتاءروضلاورضثتاذ ضرأ لاش ليج م ءاةراصصو هسأر |||

 ْ زوضتق ةءبتتخ ةرؤذةقا هزّوضو لاك دانا ارانلا ناساوو ع مقئانتاروتلا | |

 ّْ .هيرؤضتمدغواع ىساتروتضتو ءاّرفلا نءةزاشااو ةرودلا ن-بح ىأريشريص ل جرو |

 ْ ىأهريصمرو رود ةزاضو طوق اللام ىأأرّوصتفهنءطو ليثاقل اريواصالاو ىلرّوصتخ|||

 | ناؤتنهدز دع نعخنالا لاق" اهريسكوذاهلا م مدكذلا ندرضف ىلانعت هلوق ئرقو هلامأ |

 [| جايهلا لاف هتلضفو هتفطق اضنأى ثلا ترصو لقا قتيلا كلهجورصو ”ىلارصلاهي
 دخلاه هن اكازهشأتؤاتعدقتسي الا قلع اذهلاه نك كمل امعأو مكسحلا هيانريصأ
 1 روص ]) ىداذا بتقذلازاَوضر ,وةكع لاَةَن و ٌنكهرضفريطلان رم ةعتز أ[ كنلا :

 ناتخالاو*اهعالا نمرّضلا له نم برغأ! نمو لاق ملقا نع ةأرلا تبلغ راهصالا | ش٠
 راوبجتنزتقو مهي ثمتااذل مهب ترها ومب تزن, ملا ترهاص لانش اعمج

 زيظزلدشنأو قارعالا نبا نعحرتوأ 2ك ا

 اشيا ناسا سفره بشر اولا اراهداودامحلادوق ْ
 . ةاطقلاخرف فصيرعسأ نيالا )3( رم هتعو يف بانذذ هس ذأ ى أر هتنافئشلا ترهضو ٍ

 هرمصتت اع ن ناوتملارهصت # فصفد» ىف ّقلأ قلئكورت

 راهصا دقو ةءاذال ادي -- 1 رمزيعب كف روضال مهلؤقو كلذ ىلع :رياضملا ءرممشلاه ذتىأ ا

 - | قرط أ مضلابةراهصريعمل انام لاب تدكسح ا | نبال ادد _ثنمهرهظأ ال الةءابرجلا |||

 | ةروربصواريصريصيا ذك ئشلاراص(( ريص)» ضوخاكو توجب ربصلا ف ةغل ىرهصلاو أ
 | سا عمل م .راصءساتةلاوداش وو رعستملا هللا ىلا وىلا.هتةوقكر رم-صمنالفىلات رصو

 0 ا ااا أسيسس57ُ15اَس



 ندع ف ظ (ءارلابا) © ميكب

 دع اانلجزلارغضدقو كي رصتئانرغصا او دصملاو مضلانرغصل كلذكو ميضااو لذلا فا
 ٌناغَددااءاروغااو مي ضاانىذرلازغاضا اوٌكرغصو لرغص ىلسع مق لاي ارغصرغضن

 د_ةورغصالانولةرفصاا ) رفص )9 .تركسلانبا نع لطب لردغص اهتبنةرغصم ٌضرأو

 نسرولا لاةيونارفءْزلاو بهذلانار ةصالا» ءاسنلا كالحأو هريغ راصو داقاعاو ىشنازفيما

 رذصأ ار تحال لاه هدرز ةم_برافلاب نعل زل اوعور فس نرقو :نا رفعاللاو

 ىتعالا لاق دما دؤتسالا ثزحلا تساعزو مورلارذدالاوثيو هفرعو هنن ذو ةصي تح

 .بت زاك اه دالوأ ارةص نه # ىاكر كلو همم ىل.خ كلت

 ا ازاكحبمال هلقعاهف لوري مانأق ناك اذا نونا هررتسعي ىذالةر ,ةص ىنأ هنا لاقدو ١

 || رمسكلايدلوقي ةدسعوتأو ىناوال اهنم لت ىذلا مضاايرفدلاو نارفعزلا نمائشب هنوصسع |
 ْ | نيدداارفص جرو عاملا نءزتفص تعا لانة.ىلاف. تا اضيأرفصااو

 || وهف ل رارفصأ ورينكلانر فص د_ةوهلتا بام كح نمرفهلا تدبلا ريسكلا نهتوسلا |

 | تنرافصروخالو ءرلاو ذ لاه تن رفص د. اولا ادد وجن رمز رغتنإ ىارقمأب

 نارهشنارفهلاديردنبالافو راءفصأ عجلاو مّرها دب رهشلارفصوةدئازءانلاو
 ةيرفصلاو ىلفمقلا دهب جالا فىرفصلاو مّرحملا مالسالا ىف امد د أ ىعمةنسسلا نم
 ْ 0101 رابظرفملاو .تقولا كلذ ىف ىأب رطملا ”ىرفصلاو فيرهلا لأ ف نوكم تاس

 ىشعأ لاق مهضعنم ىلا دنع هد ىذلاعدللاو عاجا ذا ناسنالا ضعت ن طماا ىف ةمح

 زفصلا هفوسرش ىلع ضءدالو 5 هيقرير دّملا فانا ىرأتيال ءانل تالا

 ىسفتدإ-بةئالو ىف قزايال ىأ ئرف د اذه طاتلبال م-هلوقو ةماهالورفصأل ثي دل ىفو
 ل ءانالارفصن مهتتاددوعن لا.ةد الخ ى رس كحل ءئشلارفدكلوق رد_صماضي ار فصلا و
 رفص ورفاسم نم نيجأ مهاوق هنمواكم ىأاريغصرة مدرب اطل ارفصو ىئاوملا لاله هب نوذعن |
 لاف موذعد نعءاّرفلا ركسحو دسافأا رفاصامبام مولوقور صب رمسنلاو ليلب نم

 :ناك

 رافضلاو ىعهلا ندب فلاب رافدل اوربااطذي رافضلاو اريسفص ديرب مضااب رافص مالك ىف
 , نحا رلالاه بادلا ىف ىف رعوشو طن انلا عطقي لياعي نطمااىف رفصالاءاملا عا اهجاضااب

 ةرفصلا نمال ريغضلا نموهمهئءارفدمنالف مدل اىف م-هلوقو روفضملا طثأت بيمطلا بضق 1

 || ىلا اويبستح راويللا نمف:ص مخلاذي رقسصلاو تنءارغصلاو سوقا !ءارغصااو طارمض ىأ

 ةيرغدلاممحأورافسا!نيهتلادبعوههبلا اوي ىذلاَن أ موق معزو ممسئررغ مالا نبدا ذأ

 ةضوولا ديدشلا نيل اًذيأرقصلاو هيداصي ىذلار "اطلارقدلا (ر ةص)ل داصلار يسكب |

 دنع سلا اضيأرةصلاو ىف اكل !امهاك- دب رضي لاسقناكه بولا ىوزتةرقسبان ءاج لاقي |
 هلع بصدبلصأا بطرلا نم رقصدملاو . سيدلل لصد ىذلارقص بطر لاقي ة لي دأ الهأأ

 ْ ءاطوأ فاق ماكل ايف ناك ا ذا ايس داصا نويل : ام اريك محال ني اي ءاجاع زو نيلنل شدا
 ظ ىتا!ةيظعلا ساذلاروقاصا اور عون ؟قاصنلاو طا ارصلاو امدلاو غد ملا لثمءانرأ نيغوأ

 ترقص دقو هلم ىجمدالاو اًضرَأ لوعملاوهو راسل اهيرمويك يقدح او سأ راسها ْ
 | سعنلا هنرقص لانقيس مشلا عقوةدشر ةدااورةدااوروقاضلاءاترسك !ذاارقصةرامخلا |
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 م (رغم) ' 7 (داسلال قالا ١

 مهاوتو دةفاذاّت وص هىذلا" ىرصو ”ىرص مهر دلاقيو توصى أ اريرصرصيباسلاو أ

 ١ ءيذلا ىل تررصأن م همم شو دو هع ع ىأ ىرعشل ا ل ام ىرمص ىتم ىهننملا ىف |

 كد بعءال ”ىلعاهدرتل لل كذعأ هنقان تاضدقو ىدسالا لاو لافت تمدوتقأ ىأ|
 ىتكححه-و ىرمص قى ماسمنأ بر لع لافواه دخ اذ ةصموعي اهم امز قلعت د دقو هتان باص |

 رحارلا لاه اضوىأرف اهل اّرطصاو هنع فلتْسا دقو ىرضو ىريصو:ى ريصأو ىرصأ ٍنوَعي ا

 ا م- أ كتح ةرصربم بطخالارصرمدو اريرصب دن_طارصو حاير ذالوّرط دمعرمدأ

 كاذكو كلذ ىل-ءهوكش عييجرتلا بطخالا توصىفو 3لا!يد:1!توصقاوردق

 0 (ةداوسمنبافصي ريرط) ىصالاد_كنأو ىزابلاورقصلا |[
 ظ ىلاعلا ب ةرملا ةوؤرصرصي زان.« مل ىةمولعةداوس اذ ْ

 ٍ اولديأف ريصا !نمررصاواصأ لاسقي و ةدرامى أر يصرمص عب روق ا لاب رهش مسا رمد ر مصو 2/

 فنمت للا صأ بوئلا فييق#توا ويبكول_مأاوبكمك مهلومك لعشلاءاف ىطسولا ءارلا ناكم |
 حاولا ىهلاسةدو بارعلاو ىلا ا نمد لبال ا ىش موتا اريصرمملا دساو ىناريضرصلااو |

 ىهوروجركلال_ةمروصرصلاو ماشلا طئةرصارصلاورلا ل «نمٍبرض فا رصرصلاو |
 ىأهرعاصو هد_خرعصدقو ء_داخد للا ىف لءءارعصلا (رعص ليالا نم ماظعلا ||

 ا امال ءاشلالاقو.س انالل د رعصتالو ىلا عت هلوق هنموريكسا نإ >هلامأ

 ظ 5-55 ردنمهلان#5 ٠ هدخرعصرابملااذااكو ّْ
 (ناكامرو لءلذوأ ه-سفنب بهاذالا همف سل ىأ رتب أور عم !الا همق سل تيدا ىو ا
 ااددش عي  ارعصءارقنيرقدقو نحارلالوقوة_ةاخ .رعصأ يلظااو ناسناللا ْ

 | ةملعتو ةاغداغلا ضرالا ةرعمدلاو "ىرععمصىل--رلاةد ةدئاز يلا ديد شل ارعصلاو ظ

 (ةم“ثي رعمصلاو رعصلان نموهوريسلا فض ارتءادن رعيصلاو .ىنزاملاريعصبا
 ١ (سلتملا) رعاشلالاق ريعيلا قدعىف ْ

 ْ مدكمةب رعمصأ | هيلعحاتي 3 هراذتس ادنعمولاى مانت دقوا. :

 اللا نمديجامريرام صا اورع ءوبأ لاق و ءاوتلاول وطاف خمصلا نمةسمطقورعصلا أ
 ْ ررعدا !لفلفلا ن كدوس“ :سارالاعرادتساىاررعضت + يتلا ||

 رهلا ترفئعصا ) رفعص )ل ريعتصلا ا ذكورد ىلا ةلزنعركشرم_ءصلا' بس

 | الفاوج ترفتعصاو بصي لف رجلاو ىيارلا مسد :سارلا لاق ف وقتا اهرفعمو تّرعديا 8

 |راغصوريغصو»وئثلار ةصدقوريكلا د ضرغدلا : ) رغص ترذنصءاوئوريو ||

 .زحارالاه ةريغص اهتزرخ هب رقلا ترغضأو ا ريغصتهر هةموو راسا ملل ١

 اهتر ةصاىتابل!تنكول »٠ اهترف هن راق ادب تا 7

 س

 |ءارغص ىلعر مثال فريخما !عوب دقو نرتاح بست هبل ترغاستوارتسو عر

 مائتقاو لك أ !ءارغصللو # اوامث حلك ٠ اريك ورعوأدشنأو | ا

 أر رغاصأ موفالورغصة وسن لاش الهءومدسلاع رغصلا عساب اورغصالا ثينأت ىرغصلاو

 راغصلاو نوزرغصالا تاق تن ْنا ورغاصالا لوقت برعل ||. وعمو لاا الاياج



 (مغل نإ كالفن
0-00 

 ٠ |ىِب ينعم ضد ل سجد سل, َوااةرد_هااه:موهردص ىلعأن مفربمأام :

 [|لثااىقو ددجلا ىلرريغص صيقداصا |! اركي رادصا اوءاباا نعيلد ابر دبصد ىأر داص :

 ًارادصااو همرح ىلعراغراك أ ها لك ىلعراسغي نأ جرلا قس ن مىأةلاخرادصتاذ لك ْ

 | ودالآبلا نعوءاملان نءترد_صللوق نم مسالا كي ركاب ردصااو ريعبلار دص ىلع همس

 0 مسالا ارد ب نيج نعي ردصلا "هلمل لدم ىلءهبك رثلثملا

 06 ةمْنبا) رعاشلا لاق ردصملا

 إ

| 1 

 ْ 1 ام دلا فرعت ىتح ةمطااردص .» اهدعوم عملا تاعج دق:هلماو

 | ىأردسفهنردصأو اردصر د_ددر دص كلو ن نمردبعم ةيطااردص هلوقدسعوبأ لاقت ٍ

 | سرفلارتصوا ذك هرداصو لاسفالارداصم نمو ردصم عضوملاو مرفوعا :

 سرفا | فدي لمفط لاق ىيسو هر دصد زرب ىأ

 1 لولممل بألا تجر طغعدمس » قرع نم نر دص أم كبها هن 1

 [قرعلاود وج لوتالاو قرعلانن ءرود_متاناىأ هلعاف مسولام ىلعترد_صىوريو |
 ْ |0000 | لاوردبست راجل ل ويذمواردس لبس اكر دم ل مشن نينا ْ

 1 ْ [ليثلا دنع بة اوريعيلارد_صفوهو ماز كاريدستا اور د_كمادسالل لاس ةيوردبصلا

 ا لوقو هريغو بركن م ةدشلا ةرمصلاو عاجلا ةرصااو ةوصلاو ةصضلا ةرصلا

 ْ ١ ا و 3 ' .هةودوتيايداقلابهقجأت ا

 | رب لاقو ليج مس الس ءاملا

 8 ا : رارصقيرطلا نع لوزي وج ؛ 37 همؤا ليا القد ؤرسلانا

 اال ترسو ضوبتم قش كورنر ارم ناوي ا اوعقوب لا ذاف لاه !

 لأ رم.يكلاب رضا اواهداو اهعضر الئاةيدوتلاو فانا قوفد ثد طءخوهورارصلا الع تد دش
 | ةروراص ل +ر كر كو يعل ىذا ةرورملجر لاسقيو ثرهاو تابنلا برمؤضد درب 1

 ' [ةرارصمهد_داو 3 1 تايوقتب ارا نرعاا رس ءءاد اًرفلا ىكحو ”ىرورصصو ْ

 | ثيدحا فون وكر ت ىلعرصأ هناكءاس ذاتي ل ىذلا ةفياثلا رعشفةزورصلاو بوعي نلأق'

 | حابهلا لاقت ويدارصلا عمجار حالم ”ىدارملاو يقل ةرورص:أ ىماو مالسالا ىفةدورصال ٍْ

 |لشللف هيك دع ىؤاَقلا لئثمىراصلا اضيآحالمال لاقيو روركلاءنيددارم هأات د ا

 اةراقلاو ههرك أىأئى سلا ىلعد< راض مهلوقوةراص نالف لبق ىل لاسة: ةبجاسأع !ةراصإ او

 اهعجوورعوبأ لاه هثطع يه ذفءاملا برشا ذاهبر اصراسملا ع_سق لاب سطعلا |

 ةمرلا ىذا دشنأو رئارص

 ك0 ااا

 ميهالو "”ىرالو ٠ نشل دقو * اهرب ارمص عصقت مل بقلسا تع اصناف

 [راوصا وعيش ةراصلاامأو :ةريريص عجب ريئارصلا امنا لقد رس ىبأ ىلع كلذ ببعو
 |ل_ةلاري مو ىدلا هيعسي برعلا ضعيو بدنا ن ريكو دو درج دا لبالازا رصف 0

 1 00 االعسطسسم م جس صد سس ع مس مم ب د م صصص ص م وص مص م سس

 بادااو



 روءتصااو ءازالايلارو نص نيام ددنأو ذو داك سان نوما إو

 : ربانصوهر علا ةيورصربونضلاو اهتم ٍبريشن ضصاصروأ ديدحن ءقواذإلا ف نوكلل با

 ٍ ةفرط لاق ءاملا ر.كو نوذلادب دعي ريمدلا كاذكومدرب ةدشءاتشلا | ْ

 أ ريصلا اه نيج فيدسو #2 املك ىرتعت ناقد ' ئ || ٠

 || ءالا تك ٌرحامناو ىنءءانو كسي نأ لحي و زوما مايأنممووءاسبلا نيكستي رشا ظ

 ظ فرص لان ءاو ةفص نكح 'ء :مئاو ةفو ريعمريغيهو ةيَريلاءاردعلا ف مص )) ةرورمضلل

 || ةارهص لةئالو ةعساو ءارصص لوقت ىرش: فل اوقل'كلذكو ةلث ين أتلا ف رح موز وثنأتللا
 نكت ملا ذا* السعف لك مو مج كاذكو تاواربعلاو ىراصتعلا -هباو ثدنأت يلع انا انزذذتف !

 أ *اح دقو دي د تدل ا" ىاراطم قرافملا وينو لير ا اهتروو ءاربخ وءارذع لم لعفأ تؤم

 ْ ركب . 0 ءإ رلاوءا ا نيب تاخد أ ءارصص تءجساذ!كنالو «كثلاف كذا

 ءامعارلا دعي يتلا ىلوالا فلالا بلة زم ةرذ اع و دجا نمو ع عضوم لكى عدجلا فل دعبامأ
 ١ ىلوالا»إ. لااوفذجس نم غدت ءااضي أ ثدنأتلل يتلا ةنناثلا فلالا باقنتو اهلمق تلا رك
 2 نيوذتلا دب :ءفذملا نميفاالال_بتنءارلا عقب ىراصصاولا قفانفلا 5 ةئاُملا نءاولدبأو

 ]| بئاالا نم ةبلقنملاءايل نيبو تدنأتلل فاال ا نم ةبلقدلا "ايلا نيباوقرغبل كلذاواةفاساوأ
 ||| ء الاف دح ال برعل ا ضءد و ىزاغموىا ضاولاه ذا نم عفا أوك دن انتل ولا

 أ رصأور اوجلوةئتاكراب هذهوءار ارمكب ىراصعلا لوةيفةئاسثلا فدي نكلو ىلوالا | ]
 ل لاق رابع غجملاو هز لا طسو باهت هب وح مذلابةرصتل او ءاز معلا يلاح رش ىأ لدجرلا | ْ

 تولوز هدم 0 ءافتدمع ارب نم" يبس ارام ْ/مفصي بي ٌؤذونأ

 ةرةده سار ىف ىذااوهورحكالانولدر مصلاو ةدجال انه ةعازم ”لاو تو رغيكأ "”ىيسهلوق ]

 أل ةرحص هتسقا لاقي و جاهىث اراريسصص !تبنلاراخصاوءارصص ن طارة رج «بفرجص أ زاجو |
 ْ ءا ارمصأ ايف هنرق لقا ىدلاارحامملاو رئاسس هنأ وكنب سلو هير اذاةارجمريغ ىهوةردع

 ةرذانع روببرمشيف نونبلا هملع تصدت ىلغي بنر همف قلي بلل اةريجصلاو هلنابخعالو

 نءةريوصلا ىفثوغااونأ لاهو ارعص هردص أ نملل | ترص هنم لو: ىسجش قيقدلا هيلع |

 ظ ىلبامجاتبصقماز اوتو لبسقلإ ىليايم نابع ةمسصق مضلإبراصصو روغلا نمةره_هفلاك رب علا

 | رهورح باذالا بند ىلإم لما ف مواوقو سيقلا لسبع نم جز مساراصو لجمابسلا

 1 ةراخعا 0 1 داعْن/ ناوسقا تخأ ىهو ناسج الا ىلع تبقوعةأ سعا مسا

 ١ ةردصو ؛ " ردع ةد->اولا بوةدعل نع كب ر_دضلاب رضصو رفع لاقي روكا ىو مااغعلا

 داوردصلا (ردم ) فر نمءاناةرخاصلاوءاسن خوخ أ دي ريشا نب ورع نب رذصو

 ىشعالا لاق .امناورك ذموهوروذصلا

 مدل نمةائلار دص تق رشا هتءذأ دق ىذلا لوقلا,قرمدي و

 أ هال باص ضعب تبهذ مولوقك اذعؤ نقلا نم ةانقلار دص نال علا ىلع همنأف

 ىلا «-طسو نمزاحام مجسلار دس و هلو أش لكر د صو ثنو ا ىلا فاما مالا نووي

 | نانالان نمةردصلاوئثلان م ةفئاطلااودصلاو ىرلاذا مالقتملا هنال نادي سو هق دشن د

 سو
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 [ بهل ظ مما رلابكإلا "6 9

 | | ةميصملا دنع نالكريص دقو عزا نع سفنلا سدسسرخصلا 09 (دس نست ا|

 0| لاو م-مبر نوع دي يذلا عم كةسضةريسص او ىللاخت للا لاه هّسدحسانأ هتربسصو ارب_صريضصب ||

 5 علطت ن امحلا سمن اذ اونسرت « ةرحك لذا ةفراعترمست اهيذ ناك ايرحرك ذيةرنع |

 | هلئقوالجر كمل جرف لسو هماع هلي ىلص" ىنلاثي .لسىفو : ةربايصاسفت تدسعسلوق وق أ

 | تريصو توب ىف-توملل هسح ىذلا اوس-اىأرباصلا اوريصاو لئلا اولّدقالاهرخ 7 1

 ( لّقلا ىلع سسادا اريص فاح واريسهنالف ل دق لاقي اريص ل دقو اازهدص تفلح اذا لح رااآ

 | نممأا ىهةر وسمملاو فئالاب لح رلا تربصأ لا دكحسو فل ىف نمعلا ىلعوأ لعن ىتخاأ]

 | لتقي وس حمري ايحرب هي حور ىذ لكو توملا ىلع ةسوبحلا ىهانع سمن ىقلا ةروبملاو ا
 | مغدتالداصل نال تربط ىلا, الو ترب امصا لو توربصلا فلك-ةربصتلاو اربس»لل_.:قدقف
 اهنمل وذل فكل ارعبصلاو تريم تلقو ادامصءاظل !ثءلق ماقدالا تدرأنافءاطلا ىف ْ

 ا | وص ىأر جب ىريصأ هن لوقت هب تافك ىأ ةرايصواريسم مذلاب ريصأ تري_ص 1

 رهاشلا لاق رطمي داكن ال ضسالا باصسلا ري ضل ونال. كس ألا
 ريبصلا دعر اهيودن اك ىئارتركع مييلا حرب ||

 "و اسود ضءب قوف هضهنريصت ئذلا ضالا باص اريمصلا” ىهمالا لاعو ُْ

 0 يااءاودلا اذهءايلاريسكيريسصلاو دبس عاجاو ريبصلاتاذ ثيغلا ةئفركيك |

 ءاّرغلانعبوةدعي اظاندورةموريصنمّرمأ 2 نجارلا لاك رعشلاةروريضىفالا
 | لامي هيئاوس٠انالارابضاو سضااورمسكلاب ريصوريصةدحاولا ضنا !بئاصسلارامصالا |

 نس هابل تقهدأ و مطلاءرب ريص دوسأ ولا اهعمم عة مان ىأاه نساوزعأ ْ

 ا يول .رلا ىتااذا ىممصالا لاه اهسارىلا ىأاهراهصأو
 للاخ الا لاه ناسخ 9 منطباذيأ ||

 ْ رشملاة ل غلاءارق فيك نزاللاو « اورضح د !ناسغنمريصلا هلأست ْ
 0 هدعي لاقت هنال غقلاءن نزال اواورمض-ذاناسءنءربسلا ل اسف ىوربو

 1 رثآهمو يش ىف بلاو ىسمأا هه دقو نا لا نبا س ًاركنوذ ردد ١

 ل اوةيوم هبل اسيال ناكر نانسغ لت ابقىلا 0 هبال ىلا بايماا نب را ى قع

 سلا وبدت غون ىنلا يرسوهو هبا هيلفاطم وتلا ورب يبخل يتناوسلا ظ

 عقو لابو ءاباا ديد سب رامص مأ5 رق لق هنمو ةلماغب تاو ءامص-اسهذ رواا ضرالا ْ
 اةدجحاوةريسلاوهدربةدشءارلا ديد ثدي ءامشا !ةةاسصو ديدش مم ىف ىأ رومص مآ ىفموقلا لإ

 رعاشلا لاه را ةاصلاو بك الون زوال ىأ يستدل تيرتم لوقت ماعطلاريس

 ظ جتفلاب رابص عب وهو تفلابةرايص ىوريو هرايصؤلخ لءرملا .َنأبا ارع غل. نمأأ]

 | ىثعالال اه ةديدٌةراخ ىهوةربص عراب هلاّنال عملا عجل ةلحادءاهلاوأ
 | ٠ رابصلات اومأ مصلا لق 9 يي

 1 | قديوةدرفمم قبت هلأ اروبنصا اوةراخلا عقو تاو.ماب اهق.ةئهيسش عدافضلا تاجاهل|

 ,ييسلا وأ الو هلداوال رفا ل-برلاروضصلاو 'هلذخلا لغسأره:دلاقن رمشةتيو اهلفسسأ |

| | 
َ 

2 
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 سلا للا (نيشلاق هث)

 ١ (رغ) ةرذسثةقاشلاو لاف عن رسيدوتتساوتمثلادرموبأ (رذمث قييالكأ ظ
 0 مايمالاح دعم اطقلا لاه راعلاو بم لارا

 َ ٠  رائثلاعنشممعرالواو 3 ةاعرمهو عر نمو

 1 اهيئيجا يأ 1ترتسس رتسشاو لسعلاترشو ىأرلابهسيلعراشأوأموأديلابهيلاراش أ ( رول |

 هرغو أ دشنأو ةفلثرشأو ظ
 ا راشم”ىذام ل ثم ثردحو ه هزيشلان ذأ عامسو 1 ||

 | راشملاو لاه ملا عفو ةفاسضالانراشم”ىذام لثم ثيملا اذه ى ورب ناكو ىيمصالا اه :ىتاوأ 1
 إل لسعلاراتسشمعمنوكت دوع ودورو مدح اولا ضيا ارواشملاو اعمر امشي ة ملفا ْ
 آلا لاف ل جرلاوةأرملاحرفرا وشلإو لاق ءامخلاب لحرلا عاتمو تدبلاعانمزاو ثلا ثبكسلا نبا ظ

 ْ راوشلاو 07 هر اوشهقلاىربألاقيو هنروعىديأ هناك ىأ هب روس تق هشمو |

 ريهز لاف ةئمهلاو ساسبالا ةراشلاو ||
 1! ةلرولاوراوعالا ىف ءعوطقلاالا ره انهاَراوُشالا راش ةَنوقَ ا
 : تربدأوامب تابقأ عيبلا ىلءاهتسضرءاروش ةدادلا ترشو ٍةعرزملا ىف ىتلاةربدل اةراشثملاو | ا ||

 ار اثعلاريثكراو ثمان اف بلل اودلابا لابقي راوشس باودلا هيف ضرعت الا ناكلااو
 ٍ تلمساذا لالا تراتشاو ٍةءلعت نب هذ ني ناني نور عى نملجررو د نب عاقعقلاو | ْ

 نسحو نعم ىأ سرفلار اش دقوانابس-انانعم أ ارانسش ل بالا تءاسناقي نعتلا ضعن ||
 1 ترى دغمن ورعاه دام ودج لم مراش لمخوريشسرفو |||
 ٍ اسماحالا ىدر تدصانام ثمل 5 اندامارا امش تناك واسايعأ ٠ ا

 لوق”نيذلا مضب ةروشملا كلذكو ىروشلا ةروشملاواراسش تسلا موي جست برعلا تناكو 1

 ْ ل-ةمريفبلا راثتسادقز نيدلازبثت_ملاورعوأ ىفءءهنرشت او هال ىف هتدواشمسنمأ ١

 1 ريشُيم رعاذركيلكو 9 ريشت م لك اهنعز ذأ نحارلا لوقامأو نعم ىأراتشا ْ

 ١ قروش ل ر !تروسواهربغ نمت الاف ةرعد ىذلا لعل ريش كلا لو اومن ىومالان اف

 || هنأوةروشلاوةروصلا نح لجرو تكس نب! نغزاشأ ىأم دس هئلاروشو لشن هتاخأ
 ةرواشملل ملصي ىأريشر بخ نالذو ءارغلا نعةئمهلا ى هوةراش !اوةروسلا نسح ىأريشريهل |

 رعاشلا لاق رهش اهملع أ ىأان رهشأ دةوروهشلا دخاورهشل 4 رهث) |

 غلا ىار هضملار الا لثم مه مهر رافت أر اغبلارهش ا ذم تازام ١

 رهشلاىفانلخ دانرهأ باعث لاقو ارهش همفانقأ ناكبملا اذه يفان رهشأ تدك |١ نا ٍ:
 ٍ صالات رهشهنملوةتسالاح وضوةرهشلاو مابعلان مةمواجملاكو رهشا!نمةرهاشملاو |

 سانا اهرهتشا هل .بضف نالغلو اري هشنترهش كل ذكو مشو ىأر مْساقَةرهسو ارهشءزهشأ

 ةرييكلازوعلا ىشودن رهشلا لم ةربهشلا (هش ْش هلأ! ارهدبوره كد هفيسرهو |

 .مرقرشل ادعي ضافنالا اهتلع رم هربهشرم نمزوجبر ٠ نحارلا لاه |

 شحاظزعأ ةرادهشل -بر كل ارياهش ابشع مهتم تعج لافورباهشاعابملاوأ |

 اهدا

 نهج هج يمحو



 (ضش) ارامل .٠ روع
 ظ ىرةث تاق فاقلا تت مزيل |تيدنااذاف بضخ نءايلسقاسي أ ةرقشو لدم العو ىوربو
 | فداه مي دقن رصأاب (نيستو د تلفاقلا عفر ةدملاو نعلا نم ىسرقاشالاو

 رقدملابرباسالاب نزاع دنس حار حقو رلاننلزنأو رهدلات ان
 | ىنعضالا ن اكو ى ريو ىرد# هلا تيضفأ لا ةءاك ىروةثيهنريخأ لاقي ةجاه ارو ةثلاوأأ]

 | بلقااب ةقصالاارومالا ىنععمضلاير وشل اال مص لالا دسع وبألاقو نيشلا مشب لو اوقبا
 . جاعلادثنأو تعناا ىءعمفابروةثاورقشدحاولاهلةموملا ٠ْ

 ىربعب ىلع ىاغشاو ىريس 5 ىربدلعء ىركنت تال ىراج

 زيستقل امئالوالملا عسم «* ىروةشنعثي دخل اةرثكو

 اء 00 اركشلا )6 كش تين فاسقلاديد ثنو مضاايك راقشلاو

 || ادوكحمثالوء از مكس دي رئال ىلاعتهلوقو مدقأ ماللابو هلت ركشو هتركت لاقي فورذملا
 || اروةكورفكو دورب ودرب ل_ةماعج نوكم نأ لبو ا دوعق دعق ل ثمار دضمنوك. نأ لم |

 ١ أل هيفكيامباودلا نمروكشلاو ف تركت ثم 4 تركسشتو نار هكسضلا فالخ نار 0 ظ
 ا فذهلالاه اهحرفةأرماركشو ل ءاقلا فلعلا
 | 2 رخازقرعلاونطملاتوقبداو+ هه اهركشي ناصح اهاشاب عانص 1

 1 ١ 1 ًاراطم بقدد س دقلاو عا لاق اهعقو دّدشاءامسلاتركتشاو أ

 0 وكششتاماذاهيراونو 75 تذصنث اما ذإٌدولارهظت |

 ار كح ةنرسكلابة قانا تركشسنم لوقت اشبك التما ع رشلاركششاوركشت ىورو
 0 ةئيطملا لاق ةركشىهفاركش

 أ . تارك شايتاّوض مقاحاها ٠ .تدصأس .لامال اال نكيتملاذا ||
 || لبا ىو عس رثانم تلفساذ اةركحجشلا ينهش دبرو دس يأ تلا كشأوأ

 ||| اضيأةرصشلا تركشونبلا نم المتناك اذا ىركشذّرضو ىراكش ْمْعو ىزاكش |||

 ]| رعاشلالا# اهلصأ نمةرصشلا لوح تب اموهوربكشلاهتميرخ ىاركشركسنت
 . ليمن بالام ريكش فمعطلا ارعشل/اولاهاعزو اهريكسش نك من .رامةضع نمو

 ش : نتكدق هذاحي ركش 4 اءذوتسمربعلا هب ترعذ 1

 1 أ ارعثرمشي نالفّرم لاقي ىشملا ف لاسخالارعنلا (ر) ءهتينلا نمبرض ناركسشلاو
 ! امنا كح” ىردم ل>رو فش ىأ هصأ ىف ناز فادي مرفأ انا يو قين هتقدر الوتر

 || ةيرفثلاو ”ىرعش قاس عترمشدق 2 دشنيو .نيشلاهنمريسكتدقو هيلا بونم
 | ىهصصالال اه عرسأ سرغلارعشناو هل مرعشتو 4 ا مهت ىأ ص اللرعشن او ةبعيرس !اةقايلا

 ظ || حامتلا لاف تتر[ نو دا ثرعتوا جاسر ةنيغنل انرعأ نيو نمل اسيرالا وهلا
 .٠1١ ىلافلاورمش خيول عطساك .ه. عطاسميسلاو موقلارف4تقرأ ١ .هيلزنا م اركذي

 | ديدش ىَأر مث رشواهنطبىلا اهعرض مضنا م انفاو ةعيزبس ىأ قيس لامع قبو :

 ظ ىلذهلا لاه ىلاعلالبحلارشمشملا( 60
 سس _ااونانلفاا بز مشع *» دمع فحص
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 نقلا ) رقشا (نيشلالسف) :

 : ىءابفذ < نو رع الا ك هاج برعلالوةتوناط4 نب برعي نب بصشنن ايس نير عكأ ْ

 | انيءانولوةيدرفتال ةبعلريراعشلاو ةرورع_ثةدساولاءامةااراغصريراعشلاوب بسنلا |
 | د ح اوال سفخالا لاه اوقرفتاذاريراهشموقلاب ع ذوريراعشلا بءلاذهوريراعشلا ا

 هوقب سيقااو مما كلذب هبل ينعم نارحنيد#تبةلرعدوشلاو |
 ْئ ا.عرج نه دلقنيعد ع 2 فأرهب وسلا نعام

 ١ ساننلا نمالذ ىأدليلار غو لوسا هءار ىدحا غفداذا رغشي باكل ار غش ) رغش ) 1

 | نم ةبحان قراصا ذا لوما ارغشأو دحأ ةران نم عنشت لاذ اكل ذواسهل جرب ةرغاشة دلب لاسقد |
 مهنااوبأ لاه عستاورثك اذاددعلارغشاو :غا ألا

 رشتاو ىفادتبرتلاددمك ٠ رغما دعاذا عبددعو :
 عديل اذاريعبلارغشتواهفدعبأ اذاةالفلا فر غتشاو. هلدتهيرلاذادياسح نالف ىيدرغتشاو
 ىنامشلاد ثنأو مهتجرخأ ىأاذكا عد ومن منالقىت رغشو دسع ىلأ نع هريس ىلا دهج

 براعم يهيم عقوناباكو « اهبلكرازنىئباانرغش نذو. (

 كتنبا ئجزرخ الل برلا لوقب نأوهو .ةبسلها ملا ىف ناك حاكنيشلارسكير اغلا |
 ىرخالا عضيام_منمةدحاو لكحسص قا دصنا ىلع ىننباو أ أ كوز نأ ىلع كد>أوأ
 0 رغب رغشاوقّرغتو مالسالا فر اغشال ثر دا ىفو هنء عضبل !املخ اورهمل ا اعفراممن اك

 ْ نيكسسلا فلا, ةرفشلا( رفش ) جفا ىلءاينيرادح اوال_هس نانا اهو سو لك ىف ىأ ||

 هي عطقي ىذلا ل يمزإ فاكسالا ةرفشو مهمداش ىأ مسهترغش موقلارغصأ لثملا فو ميظعلا
 | متل اررغ_ثلاو ىلا كلا نعد تح [ىأرفشراداياماشيأ لاسشيو هاش آف سلا ةرفشو

 ءينلك فرحو بدهلاوهورعشلا اهلع تين. ىتا!نافجالا فورس هو نيعلارافشأدحاو |
0 

 ْ رهشهن ذأ ىلءعىراذش عونريداهنورحاهرفاشو مرلارفشو هوخخو ىدا ولاك هريغش .وةرفش |

 ركالل 1 لشملا فو همر اهتم ىشدطارفاشمو ضرغا !نمتهلةطاكب رمعملا نمرفشااو أ!

 نمر عاش مسا ىرفنشلاوريعبلا ىفصأو نطابلا لاوس نعرهاطلاكانغأ ىأرغمراسأام |
 ظ رارغفثالا (رتفش) ني اّد_هلانمناكو ىرقنشلا نمىدعأ لثملا هيفو ىلعنفوهودزالا ]

 ظ , رجة كتلودمملان طل « ”لغزد_ةاحف تاذزأن ظ ْ
 0 ايما دئالاف رخو رقشالان ول ةرقشلا( رقش ) ديلا لطم ىوريو أ

 ت.مكلاوهفاّدو-انافبنذلاو فرعلا اهعمر هع ةيفاصةرج- لدا ىفو ضاسلاا ىلا "هلام
 مزاخىبأن ب رشي لاه هتلتةغاونبا تحمر سرف مسا ءارقدشلاو ةرهلاديدش ىأرةشأرمعدو |

 هلّدقن ده ىبنمالج رراجأ دق ةينع ناكسصو بالك نب رفعج نب ةعوسمهي ىدسالا|
 هعنعلف بالك قب نمل

 رفوأٌك ضرعواهياجر كباس « اهّرشدعيإ ارق لاك تدصأغ ..
 ةذرط لاه ةرقثةدحاولان امعنلا قثاق < فاملارمسكي رقثا او |||

 رقثااكءامدل لنا ىلعو ٠ ةّوداس اك موقلا فاسنو !

 ل .٠ حام <34



 (رغ مراسل ا
 : رخال اقو ازيطشمعةىيكرتتال رعاشلا لاك بي رغلا اًضيأريطشااو

 1 ده مز ءلللاش لور غي الف ازمطش همومك مأو دع قثنك اذا 'ز
 ْ دداج بأي هلاغ مانيلا ذا .«:. هانا ىت هدموقلا تأ نبا ناف.

 ا برعلا ن مةأ سا تلاق قال اس ىأ ةريظنشو ظن لدحر (ر اننش)) |

 | ىلقىا أرب لدن 0 ايسكو يتلو تاي تلم م له“ :-ورةرظن2

 | هريغو نانالا ارهشلا ((رعش )) ةغئلو أ ةغلء ااا نماهب را ةمقملا لاذلابةريذتشاولافاسع دو
 ماك بشلاىأراذاةر ءثئاانال فئىأرلاة ود رغش: د-اولاراعشاوروعُش هعجو

 كرب رعشأ دايز نيهللا ده الاقي ناكر ورعد موقو دسسحلا ارهشريئثكر عشأ ل-رو بوّءد

 ااهئايس بناوج ةقاسالار 2 نعاتشالامأسهلاو رعشأا ند مرذاسلاب اناا رعشالاو

 | ةريعثو' ةرعشةد>اولا بويحلا نمريعشلاو ةصاخءاسنا بك رار قرار هتحلاز

 [ىدمتةئدبلا ةريعشلاو ا طالع ين اوكا نالاسالا فل خلع ٍوااةديد1لا نيكسلا
 | لاق ةريعشةدحا ولا ىجدصال الاوت ىلاعت هنا ةعالطلا ع ل_غججام لكو ميل 121 لا-عأرب "اهلا

 ” لارس و مسدعأب از 0 اوك ساسنملا عمضاومر ندي ان وسب لا و

 | 0 'ء نسق ني ءاعاب لاق ساوطارع اثيملاو ةغا

 1 00107 نائيعو عسل دسلاى دوي « ةرعاشم هيف عفت ص نمأرلاو
 ا | امة مهطعبف رعلم_ممالع برا موةلاراغشو تايثلا نمد ىلوامراغشلاو
 ا ا 1 هانم نءطاذا ىدولارعثأوراعشلا ةريسثك ضر لامقب روما  متفلا راعشلاو |
 قراذا[.ىلخرا رعشأ و نين مؤااريدأر ءءأثيدطلافو ىده هنأ ملم مد هم ل.س قح |

 مووت توف تنضأ ار هير عشأ فلاب ئذلاترعشو دس طابب ااا نمراعشلا ناك
 نما هوذذ > اك ءابهلاا اوذذج مهنكلو ةرعشمإصأ هن 0 تاع 1 :رعش ثم

 ٠ د01 بأولاد اورعشاو امرذعوباوهواهر ذم بهذ,

 | ىأ سم انو نبال ل ءرعاشلا سفخالا لاو ساس قرع ىلءءارعشا هعجرعاشلاو اهتم اه

 ظ ىذلار ءاش ثاملاورعشي و دو مضاانر خد ماو ارعاش ناك امو هتنطفلارغاتش ئعشووعش حاب

 أرادثىفهتموان هئرعاشورهشلاب هتباغ ىأ فل ايةرعشأ هترعشف هنرعاثورعشلا لوق ىل طاع

 أى رهف هر عشأو ةريغشا عا تاعس نيكس |!ترغش وورش ىأاكوخ ثزاخر مومو

 2 رعشأ لا- هي هبهمس م غارش ن الف هرعش ًاوناعشلا تسلا هنرعشأو ىردف هتيردأ ٍ

 اًذهورعشأ اذادمأ: اك ذنيزحلا ةاكذ تيد فوهر ءثشتدناكأ ارعشتو نيذملا ارغش أر اضرم ا

 أ .ىولطوأءاز وللا دعب غلاتي ىذا بك وكلا ةرعشلاو هتئاع تتياذا مالح !تننأمهلومك

 ىتلااصيمغلا ىرعشااو ءازوملاىف ىلاروبعلا ئرع ثلا نانر هلا ام هور ا: 3-ثىف

 اءاوسهعجوهدحاو خوذلا نمبر ضءارعشلاو ليست امس مما برعلا مع زرت عارذلا ىف
 | ماكتتاذا لجرلل لابقيوءارو ةمهادو٠ارعش ةمهادوةريلااهل ثلا ىه لاش: ةيانذءازعشلاو ||
 | ل_طوملابو دسعونأ هاك 58 اارهشل!ءارعشلاو ربوتاذءا رعشا مب تقد هيلعركشي اه أإ]
 |و*و رولا نمال قو رعسمالاوهر كنة ركل كاذب 5 هورعونأ لافو نار هش ال اشن لمح[ 1

 اوما
 ا



 "004 ) رطل (نئشنلا لد5)

 )1( كلذ ضد ىف“ اسىوبحو قددص « فرش 1 ا هئارلا زق لانا

 (ليعج نب تمكوخإ) نيذص موي ىف لاك هتربوظأ ئ ذل تررشأ و

 فن يل اويفأللا الابت را حو 5 مهريص هللا ىأر ىت-او>ربا.5 1

 ا اذه ىلء( ؟ ) ىل+ةمنو هر ةنؤلانسارت ىلع ارش مو سم هلاك ما لوق ىورب عضال :

 دسالا فدي دس زون أ لاق هناا وب < ن ذا ةرشرشو دوب نع اانودر

 سد رمش ضن رغوأ ماظع تاغر 5 سار نء«:دنعام" لاي

 0 ةرعوا درت شاك 2

 بيلو رازن يح نم رونا رس 01 ةيظع لك دنع هلع قاثو

 سارع ااه ءاع ان همعن مو «© ةهب رف هدثر نمىرتنناكو زخ  لاقو :

 ٍ كَ [ةر ص أمثل ار اسال ل .قورمسكلاهرشرملا لابو تدنرشرمشلاو هي ذابذ بهذا ريشارمثو 1

 نامضغأ ار ه١ اوهوارزش هبلاز ظذ رس رش أمال غو رمش+ بطوور شرعشلا ااه
6 

 ن وزنا وارزث ضعبولا مهضبر اق يأ موشلارزاتولي شتا ررسةلكل ل

 ]| داب رزم و كامع نع لدن تز دأ اذا ارزمش ىجحرلام تادطو تالاسهثو كاع نع تاءاام

 ارمهثرمهشأ ىِزاسملا نع« ترمه لود زعل اوةدسعاب مالا ةطام1 ل ارمهشلا (( رمد

 كإ ذكو ةسطاادلو كب ركلاب ريهشلا و دير دنس اهاكس تيرا تاراسكلارا 0

 وهفهان رق علطاذاف فشخ ئالطوه بار ءالا٠ نمد _حاوربسغلاقو دبءوبأ لاقرماشلا

 : دب زبال ث وع ماش لا: نيالو أ 'م عدمت رموش ى الا ورمهشو هن 2و ىوقاذاف ندأ*

 مدهاوةورطشأ هعجو هرطش لالانلس باح ! ىلا ىفو فص ئشااراعُش 6 امش )) هباع

 | نافاتانهلو ةقايناا ف الخا نءدلصأو رمز رب هب ّر هن و ريض ىأ هراع ئًارهدلا با -نالف

 تبلحاذا ارطماهرطشا ىاشو يرقات م وقتو ربت وول 0

 ةاشواهفالخأن منيفلش تر نيماذ  !ريطشت جانت ل ويمصا انا 3 1

 ليال نم ىحو وات مذا مقل دعب سد اذا كانكو رخ الانملوطأ اهيطدحأ رواش

 غصن ىأزمكللابةر اش نالف داو ل اةيو فالح أ ةعبرأ اهلّرال اهذ ال نم نافلخس سس ىتلا ّ

 رعاشلالاه هوه ىأهراشتد_هقرثانآف هئفدوك ذ
 ميت ئبرطش سي ءلارودص ىبقأ عابنز مال لوقأ

 هناك ىذلا اوهراروطشر طي هريصن رامشو ماركا دصسأار طش كه-و لوذىلاءتهلوق هدو

 ايف راطم مضاانا ضي أرطشوراعش دقو امي لد أ امعأ ىذلارط اما او رخ ؟ىلاو كا ارا
 ىأن الف نءرطشو رجاش لب ىلا ةيديجبمإلا رطل ىدحالا لاق نافصن ىأنارا_ثحدق و

 راهشلا ط انا نيب كقاسشأ سدقلاو سها لاقو ةديعب ىأ مذا ايرط 5 ىونو فعىأت ظ
 8 8 ل ٍ دمي يبنل



 انزسل اب (ءارلا بنام ++

 ْ |نعف :راهش دقو كفرصام ىأ ه :ءلرد مءام لاش :«فرسلار مااا ام خلا

 : | فانحااذاموقلانع نميرصشو دووعا هدل_ع ىأ هس ,رعشر هنعط ىأ خرلابةرصش ورح اوشلا

 ٍ اقكاوزجا قو موقلاز يشاو بصشملاوهوروهشملا ىلءهتحراط ىدلاتردتشو مهد صالا

 ١ هديعضواذاىل_جرلار ىداو اوذءاطت حامرلاءاورحاشتو ةعزانملاةرحاش ااوا وعرانت

 . ب و دوب أ لاو هك_:> ىلء هر خم تحت

 حوذ«باملا اهب دعاك 7 ارددم ل مالا ترو ”ىلولا مان

 ٍ |رمشلاىلاراسفئ امس ميلا لةبااو ب شعلا ىراذا لاما رجالا ثيكسلا نبا
 | 22١ رحاشمقن ؟لكناسا «٠ رئاشلااهوسوأ ففرعت نرارلا لاقت اعرب
 ل ودو نانعرصثو نانعرصم لاقي (رد ث ( رولا ةئرد ىل_عهثةنردشمحاببدو

 ]|| راح ارضث لاقي ردا, توصاا عفرريضمشلا ( رد ) ندعو ناس نيب وأ | لحاس

 ّْ ظ مالكىف سبل هلال ق.#سفلا لاب مريضا نب هنا د- ٍرءنب فزطدو اري رمكسحا ا, رشي

 | ةياذاري غنم ندعملا نم طقايام بهذا نم رذشلا (دذش ) )١( ليعفالو ليعف برعلا

 َ 2 1 لاهو ةردشه نم ةعطقااو ةراخأ

 ْ اال ثارؤاداو ةرذت « هركذم تبر موقانلاقو « هلءرث اهآرناامل بهذ
 ْخ ارذشتاومبو لكفاوبهذاذا(«)رذ ءرذشورذمرذشاوتر ةئوواولل از اغضاشدارذشااو

 الأ يرطاف موةلارذ-ت ةولاتقالأ مت اذان الؤرذ_ث لاق, ب:ذلابوأ بوئاايرافثتتالا
 | ا دا قرر تمر 00 و ارو لم همك وأ د !هبع رذرد.ثةواولواطت

 [دسءوأ لاق ادا وج هيلا ترسفداعداو مش نم هبىلرذ-ثن لوق نمءرذ نين ءؤااربمأ ن ع

 ٍ | مارق هموعو ةفممملا رذودلاو ىازلابرزمشت ل وة موعد ولاقل اذا اه كشأ تس

 ]أرينا ضمقنىشا ا«( درشش) رذوشلاهبدناج نع حترشتم زحارلا لانو رذاج ةمسرافلاب

 ٍْ | رشأ لا بالو ساشا يشن ال_ةوةرارشواررشوارش ناّمغل ثررشو ل>جزان تررمش لاسةد

 | ىدشنعو ىَرَح سفن ءهللان لذ .ءأب رعلانءةأ صالوق هو هع در ةغاىفالا نسانلا
|| 

 | سنو لاهو ءارعش هاررارشا أ موقو ىرغ مور غص أ لدم ىلءذ ىلع هتبرخأ ثلا ن زم ةمابخ ىأ

 ' داء لزسلاو ةؤررشا هدد او نسغحالا لاهو دانز أو هنز لثم رش جررارشالا داو

 |هطاشاوه_درح بالة ّرشو شل رمذك ىأق ء_سف لاةمريرش لجرو مانيأ أو معان لم

١ 

 أررمشااكلدكو 2 6 نءرباطءاموهورارملاة دس اوةرارمش ااو ترمشلاردصاضنأة ةامدملاو

 ىدالاهوخسامب رو ضعنالو نافالاهجو ىشذي ضوءعبلانهدشنا مشل و ةررمشة دحعاولا

 ْ 00 للكل ةرغلهماقاسك اولّرشل كالذت اقام لا د ؛ بدعلا مضلابرسذلاو

 ”رشأ نقال ت رست ورب رشا كلذكو سعشلا ىف هتاط سبب وثلا تركو. كىاذلا

 ا ط سام ةرارشالاو هربغو محل مللاو للا تررش كلذكو فداةغصخ ىلع هتاعس اذا

 رعاشاا لاق يدق عطقرب راطالا ايو راسل عاري

 اهتار 3 ا # هرعت 1 نم رب راش أ اهل

 طرعا ثاالاو ةركسش . مهذهلوو رمشلا ىلا همي ىل-رلا تزرشأو



 وا (ردن) (نيشلالسن) ظ

 رعاش ثاانوقو درسا سر هدا دلاو

 . .يواملاة راب تنام دقو #4 ريس نب + اعد "هك انسوا 3 ْ

 راسو: مع عم ساسخأارب "سوره لا ةف نزولا لجأل هن حصص: مفر امسنبةيلعثدارأ | ْ
 'خ ةسظ فدي بيو دوأ لاق هراسو ةغلئاثلا|

 اهراس هو روبل نراك #2 هنولذاهاف درملا» امدوسف 1 ْ ٍ

 ىأرهافاا لاز دقو مويلارب "سأم_لوق ةجاسللا نم سأي !اىفم-لاشمأن هو اهرب "تسلل

 ٌ بج ور هلا لاز دقو هرسأب مولا هتجاح اكن منال سأل لا كل نيس دقود_هياهق عمطتأ 1

 نيفشلا تورت نما 6 متم سأ نأ |

 ري كاز ولطابر اهتم يارابلا قل بدو راشالادساوزيشلا ) 9 ) -_ ارسنال ٍ

 تد.طعأو عابلا نمهتعب لوقت: ريشلا نموهو هريسشأو هريشأ توثلا ترب_ةردصم تفلانإ|

 ترش نكمل ىلا ع اريذلاا وهو لفل ارش نع ىهنلاءاجو حاكنلا قص أ اهريشأ ملا ظ
 لاش رخحءامعلا نأ ال اري كلادر د. وهتيطعأ اذا اهمسوأ الامانالف'

 ديز ْنِب ىدع لاق و ريلسا ىوربو ةمطعل اى طع أ ىذاا لاه هن اك ريشلا ىطءأىذلا هقدحلا

 افيسعمب سوأ لاق هسطعأ اذا هتريش ىف ةغا هتريشأو ريشلا ىطع أ ىذلاو هنأ ل | ا

 لاس ب 1 ا ها ىكااهلا هدرشأو 0

 اراضص ان اكبرسمل ا ىفايراة اذا ناقد رفااربا_ثنو عردلل“ اولا نوكنفاهنريشأ ىدريوأ ١

 ا لاقيو قوبلارونما|نزو ىلءروب_كااورمدلا هيحاضصرلا |مهئم ددحاو لك د دمو ًاريثامهت |

 6-0 ملا سال ريا نيعلا نفيا ةارابنلا : نش ّْ 4 6 ١

0 

 ه<ق لح هيو رك سو هدمغو هو 242 يو اوان هن 7 0

 ةرتذشة دّجاولاةءئاعدْغِل ةطرقلا لاسقيو عباصالا ىهورتانسثلا م م-وأوقو

 1 او ارث ةرعت ضرأو ضرلاثاشثإ مف

 ءاردشر ةرصش ةري. فرسأ الا لاثما ا اذه ىلع عبلبا نم تأي لوةردش ءار شا داوورصشأ ||
 ةفاح ءافلطاد_اوىفلوقب ىمدالاناكو ءاملددو ةةادعوءاق رطو هةر رءايصقو هسصقو 3

 ءافرطأ اوءامبصتقلا كل دكو عجبو د>اوءارصشلا هيودسلاهواممتاوال ةفاا مالا ريكي

 ئيَأ 2 مهن مر دس | نمرال ا هد هو ةرهشم ضر أو رادش الا عضومةردشملاو ءايفاخلاو ا

 لافو دولا نا دمءرج اد ثا عود الا لاق بوش يا ارم مشملاو ارصشزا كصأ ا

 ل تءاولااطأر هشااانوالابقي ولاه سورلا ةفوثكم حدرها!نود بك !سصورعوبأ :

 ا بابلا فا عضو ىلادي_ثيلنا اشر اراضشلاو لاول 5

 حالا لاق رثلا بش اضأ ًاراشااو تهت نمرب درسا اهب سضي ىتلاةيشقتان 1 ١

 نداسد رغلاريسصلاورعوبأ ليالا تايعسن 7 هةيسراهشل او رمهشلا ناد دلو نيورخ

 رمشلاو اد 3 . نم تبل فل! حادقلا يف هوقلأ اذ اريصم حدقلا اوم“ ”اسب رورب الاب رم |

 لل حاد مو



 (ريس) : 0 رلابان) : مآ

 ْ اررعو لاو. به دن مرواسأ نم اهيذنوا_ ىلاهت لامر واسأ عجب -ن نوك دقو بهذ

 7 ل ةفقاست :طئاط روستو هو هتفراودلا هتسسلا ىأهنروسو راوطاف ف شارع المتر

 اردن تست لطب الا لا بئواروؤسروبهيلاراسو |
 ىراضاا ل الاروؤسم ملا تراس 5 مهازيمو حانصعاهو ال ١

 بارنشلاةروسو دب رعم باو ىأراّوسوهو ةروسا همسضغا نا لاقي و هبثاو ىأهرواسؤ |
 راوسالاو هوادتعاوهت :وطسناطاسلاةروسوامب وو ة_هلاةروعكلا ذكو س أ رلا ىف هن ولو

 ناكوءاملا نم ضوءءاهلاوناسرفلا مهدسعوب أ لاه سرغلاةرواسأ س د>اولاراوسالاو
 ملا ن ءموقاضي أ ةرواسالاو شفخالا نعى يدانز دل_صأ ةقدانزلا كل ذكور يواس أ هل_صأ
 رسكلا رهسدتو قرالارمسلا (ر) ةفوكلابةسماسالاك امي دفاهولزنةرصبلاب |

 | نعربلارينكسسىأ ةزمهلاشمةرهس لس روهريسغهرهسأو نارهسو رهاسوهةربسس | ظ
 ظ تلصلا ىلأ نب ةممأ لاق نرعلاه ع راش رمَعلا فالغر روهاسلاوب دو ةع

 | 20 دمفيول ب زوهاشورق *« هتيبجتاريغدبق صقنال
 |لاه ةرهاسلابمهاذاق ىلاعت وق ه نمو. ٌصرالا هو ىهو ةرهاسلا لظر وها سلا لاقبو
 ْ لظمل ما فا دس أ اهمسعو 8 افا طا رب ىلذهلارببك ونأ

 ظ ش ْ حامشلا لاهءامالاسرادملالغااذانيرضملا فنار «ناروسألاو
 00 الخلاب هويت باع 3-0 هتيدن أ كصم نه لثاو 1

 ا ذاشوهو اليس ى الريس داق لرابلاقب ارابستواريسواريسو براس .( ديس
 ٍْ اهساصاعراسو عم جفال هم لعسفي لعق نمردصلا سايقثالا

 ٌْ ىلدولا لاق ىدءءالوىدعتأ

 ١ اهربسزن م ةئس ىضار لأ « اهترمس تنأ ةناس نم نعزجالف

 | رامض هنو لقحاو لفاسغت ىأ كانعرسل ثا ف مهلوقو سانلا ف ةرئاساملعج تن لوب
 ش | ةثسح ةريس ومي راس لا قب ةقيرطلاةريسلاو ندلاوءا ارماكلذع عدو رسسلاق هنأ كح |

 زجارلا لاه راشالارادتسالاو ةريما اسد ةريسلاو

 راتسملادعبموملاك ملام «رافغلار رزعلاهنفاىل ازكمشأ
 , ا ىاطو رؤسسلا نملاعف:راب_بتلاوريسسلا نملعتةمتنبلا اذه راما لاسقيو
 نعل -4-اتربسو + اا 5206 هداب نم هريسو مول ةريسماهنيو ارباستقهاراج أ
 | هلئاقلاةراسسسلاو رومسلاك طوطخ همف ىذلا بايٌملا نمري_. ماو هنع همءزن هنا دلارهظ ظ
 نبعب رأ حجبنمسانلاب عفديناك ىاودعلا ةرايسوب أوه ةءاسوي ريم نم مصأ مهاوقوأ

 نزحارلا لاه هراج ىلع هس |

 هرازفىب ملا ير عو هع هر اسس ىف أن نميقدرطلااول |

 هراجوعدي "هليقلا ل قم سم هرانج ا ملانس زج ىتح ْ

 ' ةغنانلالاه 10 ل ار كيءاربسلاو |

 دو ألا هنا ولَغ ىف نصغلاك « اهقاش لاك اءازيسلاك ءارغ 8 ْ

 0 م

 ممسلاو



 | . 1 ىرغنشلا لاف لايلابسواوأإ

 . تار ايا شيميل رم“ 3 رست: نصوح رأالك لإنه دام سلط

 رغاشلال وقامأوءابملابهقبق رت نيأل اريمستو مق رلانيللا خفلاب رامسلاوأ]

 ارانهسلادروامْك والف 3 زفات ة نادل ساق ديد اق 'ء | ْ

 ناكل سبرزتبام لاف أ هنعبق ىضرر م ثيدح ىف وون رمستلاو عضوم متلو ظ

 1 ريعشتلا دارأ عدلا لاق اهرعسلف ءاش نمواهكبءلفءاشنخ اهدلو هب تةلسأ ال اهتيراج أطل |

 از ار دمسو مضلاير عم لوةترغعالانولةرمسلاو لايسرإلاوهو نيدسلا ىلا هل اوف نيستا | َ

 ريلاو املا ثار مسالاوة طنوس اءارمسلاو ءاَرفلا هاكر لمار اريهسا ايمن ترانهداو ريشكلاب | ْ

 قدأ فزعمأو مضلابتارهمورهم عمجباو مطل ارو نيم لاما مضي مبلاو عرلاوءاملا لاقي ظ
 هيدا يماسمدس وو جيلاوا وانو ينيج بينا لئلا فوربس فيقوم ١

 نامفزلا لاه اًضيأ هنرهنوازيهستئشل|تر هسه نم لوقت

 أ ريتقاهلى رانوليح و اروعسملا نعاضا ا قاملاو م اريقنلا انس نماوأرامل 5
 لوشلاروعسا لاقي ةدشملاوةيالدلاراروعمالا 2 ب نفلانمبرضةيريعبلاو أ

 ظ ةيؤر لاقل املا ىف لج رلاّرهعءاودتشا مالطا وهماو كصو سساذا ||| ٠
 مس .ءارههسيلاب وسنم ىهلاتقي و ةبلصلا ةانقلاةيروعسلاو . ثلاغملاساطارومءااذا أ

 الأ مال (رد) ةيروم مدد "كرهت عر لاقي حامزلام وه ناكح ل -رأأا

 2 . نايفزلال اه نينءىأردهمسأ
 قنعو ام .٠ نعال يك دوو د ::

 ْإ ردوهعسرلا ىلا نودو ,ةديبعو ًادشنأو عماو ىًردهعمدلبو ههل ةرثكب هحدعءاّرغلا لاف | ١

 ' نزاوه ىلن ريددمأ لاق عردلاك دقن ءسوبارو:بلا )َ نزلا 0

 رونا عيسف قرض بئاك ه هءارووجدوهىفهياوءاسو. 2. |[
 ٠ْ نزاؤهاز .خ هنال ةأ بسم مسادعجو دعما نياوهو ىنذملا ةاسمنبةدايق يعي هباًواجو هلو | ا

 قئروفلاى ب .ىوز ل جز ممارانعس (رغس ( ريئاتسلا داورو:سلاو سو مهتم لة أ ْ ٍْ

 ْ المك اسمر هالاسع أ نمءاسقلأ هنمغ رفاناتسدقلاّىرما نم ناهعنلا ةف وكلار ظاىذلا | ا ا

 رعاشلا افراغ ازاول اقف لثملابرعلا هي تبرمضق كم هرغلا يني |
 ننذاذ ناك اموراؤسء از # انلانعف ن-موع دهسون ب انتزع : ٍْ

 ْ ةرتسإل ثم ةرود عجاشب ا رولاو ناريشوراوسأ هعجتو ةإ دملا طئاسزوسلا ..( (در-إل ا ظ ْ

 ىرخالا نع ةعوالقم ةزلج د فم فنا نال ناز ةلاةزوس هنموءانملا نم ةلزئن لك ىهورمشو |

 عمة نأزوجو ذولانأز ةيالزحاخحادوس رعاشلا لاهواولا مت هر روس عيباو 1

 ْ ' ةهانلالوقو تاووسو تال

 نديَذي اهنود كلم لكىرت 3 ةروس كلاطعأ هللان رتل د

 نيب انرمسلا دلي وهو لبا ضرأ ”قارتسعلاب عضوم ىرشبلاثم ىرودو ةلزنمواف رشدي رب
 يراسل لب قل الوان ئرقو ةرواسأ عملا عبو ةروسأ عسب اوةًرماراوسر اوسلاو | ْ

00 



 م مرايصتال 0
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 )آ ' لوفي م قس ترف دل لامإوةسانكسلا رشا|/نرا فلا ومالا تلات رهذسو

 ظ تيك دقو باكرو بك ار ثمر اغسو بهو بحاسص ل ءرغس موةو رخال ًافرغسلاىلا
 | ناس-رءاشلالاهارافسو ةرهاسماذكدلب ىلا ترفاسو نو رفاسملاىأ!ذكعضولل :رفاساا

 ٠ بوقرعل !ىلعو.ءاهتكرتل 5 ههجم قرخ دعت ورافسا االول

 ٍ ا اعرونم هرفاا فنأ نم ةمكسس ا ناكمربعبلا فنأ ىلع عض موةديدسا ضار اهدلاو

 د 1 لطخالا لاك ”رغس عجب اوامامز هقيقب لعبخ و هماعراديوريعبل ا ماطخ ىلع شب
 ١ ب ْ' '.لاوملا يوأ ةقعر وسنم .«* ه«.طخ# راقما ارثأ عقومو |

 اءاضأىأ حياارقماو رقسلا ىلعنان وةةرفسمةقانورففضرععوريعبلا ترهق هم لوقت :

  1.واَوظلاقيو نير قمرا الصوص أر جال لفعأ هناه رعفلاباورفسأت يدنا قو

 ظ مد هرفسالاسة» راس فإلااض:رافسالاو قرشأى أ امه ودهحورقما اوراغمالاىلا

 أ ف اذ + هغأب قدزرفلا لام ري مسا ماطقل ثمر افسورعشلا نم هسأر ْ

 ا
 ازعل ازيكنملا "ريم يدأ ٠ امدحرافساف وب درتام ىّتم

 ةغئانلادشنأو راسمسلا ة.سرافلاءريسفسلا دهسعو ألا ) رمسفس ])
 1 راتقس والاب صفاصفلانم .# : .اهلعابوب رهو :رافو

 0 ةترفنو اهفقوتّدي نيعثلا تارمأت (عرتس) عبابتاوجتلاربسغتنلا ثيكسلانبالاقوأ

 10 4 ردن زانلاءامسنأ نمسا ارةدوّرا ادب در ةمضقمو 0 ولو ةح ول سهلا | 1

 8 هنا ركسدسأ ىف ة-غأ أوى كسا راو ىراكشتو ى ركس ع ملاوىاملاف الخ نار 0 1 1

 [ريكملاو بارشلا ةركسأو ماب ركشلا الاوربي رطب لمار كتر كي رك سدقو
 ا ٍ ركلاو ركس هب سلو كل 3غ نمىرب نارك استلاو ركسلا عادلا ريكسسل ورك اارمثكلا
 0 ًاركملاو هنذ_كتوملاةركسوذاننلا راكسل اواركس هنمنوذ_خ5 لب نتا! ورمل سن نقلب

 01 ركسأ ع رلاَتركو مزعلارتكلانركسلاو هئددءاذااركسهركسار هنأ !تركسرد_همأ|
 0 ١ . ري سوا لانك ابئأ:ركاسلبلو بوبهلا دع تنكماروكس

 ا هركاشالو قلطتت سلو ٠ اهلوطيف ىلامادازت ٠
 ا روم اركسملاو ةتقنداك, يح هعارذ. زخ اركسرعبلاو هقلخركتت ءركسضابو
 : قدزرفاارعاشلا لاق

 أ + اركسم حبت موطو الثا برمست نمو 03 هو انت فرعي نْربْن رمرمض أح ان

 0 استدلال ورع لامر تر تورظنلا خاتم يسع نراصأ تراس ولامت هوقو |

 ! 51 الاسم ئىسراف رك لاو ترد اهرسشفو ةفذكت بطااخأ رو تدعو تما

 (ٍ صاشووعفرعست رعم دقو للا اء تي د حلاو هو ةماملارعسملا يثع# ةزكيشض

 رعانشلا لوقو باع اهلل لاقي اكنورمست مولا مهو رامسلا اضيأ لهاسبااو
 ٍ ريما او كلذ رعشلل وف عت ىذلا ناكملا ى بقة اك رعسلاوو ألا همق لاط سهاسنو

 | راس كاك اذيأ ىأريمسانا رعاه لعفأ ال لاني اسم فرعتت هنالراهنل او لسللا

 ار ءارقتإل ل ىف نورعخينماسنلا مادام ىأ ره_ةااورعسلا ل_هفأالو ووسط

 مدح كي يي ا ا وع



 6في0 سد
 ل طال طاسالاو سولفو رملفأ ل ثمر واشار رطسسلا عمو مورا
 | رطمسملاو هلئمرطتساو بتك ارظسزطسد دايو بكل بةراطسإ مل ذاانر م ولا

 أ نالرطسلا نمولصأو هلع بتكروهلا او-أدهعتب و هملع فرمشتلا يشل طامارطصملاو |

 ظ مهلع تسل ىلاهت هقلا لاهو انسلعت رطنس لاقي رطمسءوراط سم هلعقي ىذلاو يىطصبا

 أداسلابو ةضوح ه سف بارششلا نع برض ياارسكي راطسملاو هحرمص ىأ هرطسور طمس

 ظ ترعسمي-طعااذاوئرقو امهتبهلأو امته برحلاوراثلا ترعس . عصا

 |لاقيو مهاندضمأو مهانق رجا ىألبنلابم هاي رعسو ةغلابمالدب همتااناذد َت رعسو | ْ

 1 لمقهنمو رانلاهب رعست ىلا بل ئاراع_ملاورعسملاو رعس ىرورن: نهطوريه برضأ

 ! ثدمملامادك نب رعصو ليوطلااضيأرعسملاو برحلا هب ىمهت ىأ برر عسا هنأ لجرالا ظ ٠

 [ بره ارعّساو اهغافراو اهطان آل بال ارعاسمو ل اواغتلل غلاما رعسمْث ب دعا باص اهله ح | '

 رعاسملاهنم ص دناجم عب رف ةمرلاودرعاشلا لاه ٠ عانس ادتااذا ريعيلا ىف 1

 2انلاربعلاو اولعتامهناكصوصالارعتساو تدتوو ى أت رهد و رانلات .رعتساو |

 رءاشلال وقفريع لاو | 0

 | ريعسلا ىدا نك رتباصنأو 01 شضوعلوحتارب اع تفاح ظ

 ْ | ةوقواشي أ عوملاة تشو رانلا رح مضااراعسلاو ةزئدل ناك مص مءاوه لكلا نبا لاق )
 1 ن نول ااشنأ رغسلاو ةصاخ ب ادمااوءانعلا»ا ارهلا لاه رعسو لالض ىف نيمر ل انا ىلا ءتألا

 | نهدل ثمره سدحالال اق اريهس مه ىكوىلامتهلوق اوقوهن هنونحم ىأثر وعم ةقان لاقي ظ

 5 نا تفطئ ا ةرعس ىتحاح ىفموءلا ترعسو ةروعسم ىهذ ترس لوةنكنال عي رصوأ د

 هلو هلوقب 4 ىو م هرعسأ لاقيالو لاق, يعسو أ ىأارش 3 مهرعس لاي تيكسلا |

 بقئاومماءرعسأ لانأاذا هو كلا ل ؟نمماوقالا ينعدنالف ظ
 رهسلا نتا ماعطلا راعسأ ب_او رعسلاو سمسلا ىفءامسهلا ةرارعسلاو |
 هد رضاذاروهسمو عة ىلحرلا ارعسور ص لاقي و عضرمةررع رعشة ىذااروع5_سلاو |

 بتك ىفداصلاب هيتكي مهضعبو تدنرخعسلا (رتعم ) دا اولاىلا نولةرعسلاو موولا | ا

 ٍضاِس اشي ارة_ااور افسالا عهباو ةفاسملا عطق رفسلا( رغم )دب ريع شلابرم تال يبعلاا
 ىدنأب ىلاعت هيا لاق ةيتكلاةرفسلاو ارفس ىرعدلاتعلطاذا عجاسلا لاق داهتلا

 | رافسأمهباو باكلا 20000 ورذاك لدم رذاسمهدساو شةشالا لاق ةرثسأ

 | تع« ه_:مورقاسمالذضتي ماعط مضاانةرمسلاو اراغسأ لمحت راما لثكىلا.عتهتنا لاق | ظ
 ْ ىأ 6 رلانالاريقس ىف مانغا لاقي تاحتورهشلاقرو نم طقسامريفسلاو ةرغسلا |

 روبدلاهندأامرفتايبصلانالاشعب اهضعب رئاسي حايرلاو ,ةسنكملا ةرفسملاو هسنكتأ|
 ترغسو ءاهتفو يقل ثمءارغس عمل او موقلا نيب لسملاو لوسرلاريغسلاو همدطت ب رونو |
 تنيك :أ راآتردسو ارفسهرفسأ بالا ترغسو تطصأةرافسر فس موقلا نسب

 سفلاو م ارعاشلا لاق هضرواظنام هجولارف اسمو رف اس ىييف اههحسو ند

 ناّرغرف اسما ضس مههجوأو #2 ةمةنراهط ف وعىئب باث / ١ ١



 ( رطس) (ءارلا بام) مع
 : . ان بم سمس.

 ]| هلال اه ررسو ةريسأ هوت ريرتتلاو .هل_ءاقع يلام ىلعوه مو ةربتسم ن الف فرم لوقت |

 ىلو أل ادريف فيعذمتل |عمنيتعضلا عاتجا لقثتسي مهشءبنأالا نيلي ةّةمررس ىلع ىلاعت
 لاَز عرس 0 يدر ولا ذو لماذ لم عجملا نمههمشأ امل ذكو زون تيل وةبف هتفلش حفلا ىلا نم

 ' رعاشلا اف ةمعئااو كلملا نءرن رشا ايريعي دقو قذعلا ف سر لارةمهاضدأ
 اهريرس لوز, نأ امون سلو 5 ةملفعد ه ةشدع اهتمقرافو

 ةسامهاوق نم قنشمودو هرارسو هر ارسساذكححو هنما :لملرخ كي رحتلامر «ُكلاررسر
 ىل عام ريسكسلاب زرسلاو نيتليل ناك ارو "لما ثاكاسع رفزارمسلا هليل قش ىأأرهسقلا

 ٠ رار او ارانب ازرسلاو .بانعأو بثعل_ءدارسأ عمبباو نيطااوروشقلان مة امكلا
 ا دال اهطوطخ ىهو ةبنحلاو فكلا

 5 ىرئاضىةدعوأن تناله « .اهرارس او فنك ىلارظناف

 ٠ + رورنسلا ىف ةغلرارسلا كاذكو ههجوريراسأ قربت ثيداا فد مابا كاوج

 0 ةرتنع لاق . ةرخس أو راس ل ثم ةرسأ
 مدغم لامشلا فرهزا,تنرق « ةرسأت اذءارفصةسجاجزب ْ

 رعاسشلا لاه هنرس ىف هئعط ه رمءو

 ١ بسن نم مف . اوربدأ ناو 2 اول.قأ مدهنامه رس ظ

 .هبلقفيلدتندت اديزءهفردطو تاعحاذاا كني الا ور مهتيسىف نعطن ىأ
0 

 ٍ ظ
 ا 3 ءارتسةانق لبقهسنمو 5556 رسأ هنافدل د نزرس لاةد هند ل

 ددسأ لاق ليخ دلاّرسالاو ررسلا

 دنتسالورسأال نس هلو مهنمءاشعرلا سراف ىّدجو

 كرب ر,ىدعموهورعاشلا لاف ررمدبأ | نيد ةربدهنركز كبت ناك اذار سأر يعبو فا ىورب و

 : تاراظا|قوذةرسالا فاتك .«. بانل شارغلا نعى ذجّتا لس رشماخأ |
 لأ تررسأو دير موق ورشيد أ سرب لزواج رضلا ض.ةنوهوءاخرلاءارعسلاو |

 ىلا.عتهلوقىف تارس ياء مج ناهجولاو داد_خضالا نموهف اضيأ هتنلعأ وهَنْمك ىلا
 ْ نسةلا ىرمالوقىفكلذكو باذعلااو ارامل ةمادنلا اورسأو
 || نورهظي ىأ ةمدعمنشلاننورشي وأ هيورب مسالا ناكو ىلةةمنورمسب ولاسا رح "ىلع

 ْ ارارسو ةراسم هنذأ ىف هّراسو ةدومل انو ةدوملاهمل[تررسأو ىضْق آى انيدخ هملارسأو ْ

 ٠ | سا وسرمدلاورامولعلاك اهي ناي فلا الاةرسملاواوحاشتىأ اؤراستو
 ْ رعءاشلالاه روهالاىف راخدلا

 "بلاعب ءوذلا نم فداارط_سلا ) رطس )) روسر.ستشعام اهب عاز تن اف

 ريزجي لاق هلذمكير ةلانر ْط تاوردسملصالا وهو دباَكلاَو طاشار ططملاوا ارطس سرعو

 ارطس مهاويدف ميلا ل» .كنام ٠ هتءلخوىلامهتعياءاش نم
 بور لاق بابسأو بيس ل ثمراطتأ عمجاو

 ْ ا ' ارمدلا ارمدنرضن ان لئاسقل 0 ارطس نرطش راطسادللا

 عمم



 ععوإ مسالا 0  (ندارماإب
 ' برأ اوةااهاكاووردس « هوس كئالءاو عقرب اكف

 لاكءوه لابة# هرد:سلا ليكم بسلاب كلا .كسسأ هنع هللا ىضر ”ىلع لوقو
 ةرصمىهو ةردنسا|ىلابوسن:ماه ملا نمبرمض ىرد:-_مااو فارااو لد: ةلاكمذ |
 ىعدو لسفطلا نب صاع عم د#ببأ ناكو هن الع نب ةءسقل# ع٠ناككس رعاش ىردت_ داوأ

 ّْ لاوتو ىنأف هتاحا همىلا دنا 0

 1 ا.عابعاموءاماوقأ لعخأو ه قى ديدن ىرد:بلان وكي البكمل ْ 0

 ضعن عرس أ ىأو دعب نال رد_سااول دسنافهءادسىةءلر ١ تاقاف درع رااثتردشو ظ

 لاه راودلاو ساعنلا دعو رك سلا دئعرم هيلا فهضريداوسلا (ردع )ب عارسالا
 اها ريداعسلاب الاتركنأو ه ةلاذمتانرقءاتيأرااو تنمكلا

 رارسالا عهباو مكضي ىذلارملا ) رام ( ارارد_«نارد_هنادقو ةدئاز يملاو

 رو م.م لاعّم أ لكل برمضد سمس ةواح مونام لثملا و رب ارمبلا عب اود]_ةمةريرمسلاو ش

 هاىسل .ءامنيرذما ىلا نص هسوا ا ءانأ نال ىاسغلارعث أن ب ث را تنب ةكلح ىهو
 هب قر لاه عاب ارمسلاو اهما مودلا ثسنف ديم تماق نكسص ىف ادبط مها تجرخأ

 ىدوالاهوذالالاهرك ذااريسلاو - ىسعلا دءباهراريسا نعم عف|]]

 ىن اني-اهرمشب ةءم نو دنم 2 قشااو ريغت ىرس ت أر اسأ :

 موهطسو ىف ىأ هموةرمس فوه لاس, خا اي ةرارمسلا هر ده مو لذ اود *بسلار.سو | :

 ١ .ةنرطلاك ةنقأو نق لم ٠ ةرسأ عجلباو هنن عضو ملضفأ ىداولارسو |

 ديغأةرسالاىلومقئادنع ٠ ىترتل او ملا فنمغةلا تءعبرت

 0 رسعاشلا لاقرارسسعسيبلف ىداولاةرارس ل ذكو
 ارارسلاو ةموذتاهنءنك أ *« ميل دجعر شن أ ناف 0

 لقالو دل عطقةي نأ ل_مق لاذ تف :رعلاقي ىبصلا ةرسن «تهلب اعلا «عطقتام مضلانرمسلاو

ْ 
: 
/ 

 نيسلا اير رسلاوررمسأاو رمسأا هنم عطق ىذلا عضوملا ىهامتاو عطقتال ةرمسا نال كةرمس

 عجبو ب وةعن نءةرسأ هوجو هررسسو ىبصااررمسعطق لات, رمملاف ةغلاهرسكو ||

 هرسأ ىب_هلاتررعسو ةغدمتناك امالنيءلا نو تصر دال تارسوررسةرساا | ْ

 درسا !نبب و نوع نيب ب اكرلاو تفقو امه ان ظ

 ثي دا ضءبىفو ةكمنملا.مأ ةعب رأ ىلءودوءاسبنالا هرفرس ىذلا عضوملا هب ىعياسناف 1
 | امهننو هما معرس هنء هللا ىضررع نا لاق ة-ودهف تناك ىف« نم ذم هز ًاملاباسمما

 ديو: ٠ةياهتوهو ادن امتأوب ىتلاةمالاةب رسسلاو ىداولا طسوةرمسأ او مهررم .تءطق ىأ
 |تعدامماو هترح نعاهرت سو اهرمس مار ةكناسنالاّنالءاذالاوأ عاب او ٠و رم لا ىل 1

 ضرالاىلاو ىره درهدإلاىلاةب_بنااىفاولاه اك ةداخة م1 قريغت دقة الان ال هس

 اممم رسب هن ال رورغربلا نم ةةمشص ا منا لود 2 لا ناكو ىرارسلا عجلا 7 قيما

| 

 نز هلا فال_خرورسلاو تدئطتو تنئانئاولاه ا اضرأ تءرمستو هب راج تررم تلات
 مهم



 (ردس) (.ارلابأن) سم

 َ نءدح او ىلعرببزلا نبا باغاكءالو تناأ الو ةئاضاريسغب فب رعتلا ه-هءلعبالغدقو ةفر هم

 ||[ 72 :رهسن تديأ ناو نكةهريغفرطظ هلال ه.هفرتالف ىذا ردم سرف ىلءرعس لوقو هيب

 ا 1777 ميسسلا يبه هانم طول ل الا ىلاعت هللا لاه كه ترص

 ٠ ريغصتلا نال «عفرتلامناو اريضم كرف ىلدءرم لوةرخاك لود عملا نو ىلع سل هنآل

 ىلا .الا رمسلا مضلاب ةر سبايا ىف رمصتملا اسعسالا ىف لخدأ م ةنكسلا فورطلاىفول_خديل

 ربل فان يعضأا نرصسأو رصشلا تقوىف انرمعىأانرصمأو :رصس ورصس هنأ لاس
 ردتلاو هن هنرص-امروصسأاو تقولا كلذ ف حاس كن دلار قنبر

 ٍ تعد معاشي مر سو /اعلارحابس ماوا رده*»وز عيدما و ردمدقو رضهو هن قدوهذخأ»

 ددسا لاق هلم هريصتأ اوهلإ ءاذا كلل ذكو

 1 روسملا ماي الااده ٠ نمريفاصع © ادن مفانم :ناأ:ناف

 1 نيالعملا نه لا. ورم اذ قا ىذا ميما لاةد نيرصسملان متنا ىلا .ههلوقو

 ١ : سد#لا ىصالد شنو

 هبا رمشل ابو ماعطل ايرهس و © برع صال نيعط هومأت ارأ

 ناثذلا للسن .أرسأو « دودو نايدوريفادع

 تاو ىطماذا هتبيطش فرذنصما لاق اع :رمدم ىذطم اذا ل_برلا رغم هسا ) رفص» ))

 : اكيرصتا ار همر ام ترا“ رد عساو ىأر فئه -مدلبو همالكسص ىف

 ' ةلهان ىشعأ لأ مذلابار سوار هيديمو

 ظ رطبالو: تا لعالا قاع نم «٠ اهب رسأ ال ناسا ىف ولا
 وهو هترط-ديزونأ دو رشتنملا همخألةةمربخ هانأ دق ناكو ةء لكلا ثدنأتااو
 || هلم تزهو هب تكعضو هنم تكمضو هيت رهو«: ترذط- سفخالا لاهو نيتغللا ا درأ
 || موشن ضل قا متالؤقا مب ئرقو "عرض لاو رطسلا مسالاو لاقي كلذ لك هيت زهو

 للذتاارب ضسلاو ه هرم كا دكو ةرسأ الد ال هاك اريحسأ هرضسو ابردسوانر هم اذ

 هما لاشي ليف !ف رعت تر لمس نالفو عب رلا اها تباطو تعاطأ اذار اوشن ةسو

 . ارضنا (مب“ ) سانلا نمرط ءانللا خفي ةرضدو هم ءرطسياضبأ ةر اه“ لدرو ةرذهم

 0 وج«! ناسس-وهورعءاشلا لاق ردغاذ ارضا نالف يكضسر لا ةيرصشلا نم برص
 ناذطع ٠ نوفل انام بشر 1|

 رضسلالوصأ ىف تيل ردغلاو 3 ةمش كيئنمر دغلاةاوردغتنا

 ٍ رد_دو تار دسو تاردسو تاردس مهباو ةر دة دحاولا قنا ارصئرد_ىلا ( دس

 ٍْ 00 *لذ ادم باءقد ففىأ هلدو.ة.سرالادادأو تّرءموهورمصق لات ورمرب د لاو

 ْش اعرافءاجاذا هسكتمو همفط+ ىأهيردصأو هيردسأ برعضب تالف ءاج مهلوقو نيمكب "ىراخلا

 : قذااردا داو ريت ار دا سلاو ىازلاءهب ردرااولاهاعرو هّتيلط ضن لو ىمه دسم سل

 ْز ةرلدشز اود ردت رمسكلايريعبلار دس لاسقي رصبلارير دسلاو ماب فلس الو ةهوزل

 2 ةنلا) تلسلا نأ نب ةيمأ لاري ءاعسأ نم 5 اًذد ارد سور سو وفول اة نمريحت



 م«( 2 عضن) 2 عيئارذ)

 سدقلا 4ك صار هدى ىذلا ا راما داعب

 : لبذ فراتسلا ىلعهرمسأو 03 هب وص نِعأ ميش !ايانطق الع ْ

 ىلطغ7 فرت < وو »رام باق هتسطغ اذا ةركسأ“ ئذلا ترتسز دسم غفلايرتسااو ناليحاموف |

 رو تملوالاو باع ىقءانا ىأ ازو:-_سماناىلانءتهلوقوةر دم ىأ ةرتسمة داو |

 وقلاةدو ارقوم-ماذ 7قفوةثك ؟ مهبوأق ىلع عج هلال باع اةفاثكك لذي دارب الاد

 :رودسم ل -رفاست .اقاانا بل ةناىلاعتهلوة كح لءاشلا ظفاىفءاعل وع
 رئاتسلا ةئعرملاق ةزيتسلا اهيزوزأدقاو تيمكتلا لاه ةزيشسةيرانطاو تغفع ايلا

 نيرج لاه ةدعب زاددعلا قف ةزمهاارس ؟بداتسالاو 'ش

 راتسالا مق دزرفلاوبأو 5 هقأوثعبلاو قدنرفلان رق

 .ميئاراتسالامهتأو 5 ليعج باو نادر هعل .لطخالالافو |
 | راتسإرشهانأوارذنمو .ه ةكاامل.همساو ديزي غلبأ ١ تيمكلالاقو |
 رودنلا ثرخم 4 رص“ ) ريتاسالاعهباو فصنو ل.ةاثمةعب ران زواشيراتسالاو ||

 ءاملاكلذو رسطملا نم تءاَمادارامملا ترسو هن "المرهلا تزضسو هتنجلا ذاارصم هرصسأ |

 هليلخو همفضل جره وزرذتلا هير ضب انروهتتلاوروصتلا ره ةةيوروس يف ارك ا

 اكاد 2000 .:هراكضأ ؤامىذا!نالارو هبملاو ءازجرملا حملا

  ٌحاعشلا لوقهئمو . الهف لدتا هيلع 1

 وحاسو بسس لك ضارملا طبب « رهسمنيدي زياني اميلع ىجأو ظ
 | عطوم م ءااض اروح اسلاو ناو اس بلك لام تاكذلا قاض لولا بتعروعالا |

 | نعاشاا لاق اهن-تدماذااروددوار ف رص ةقانلا ترصمو

 مدمس ا يحسم

 قا كلرضم نافنعتلس| ضعب . _ ىرقاهلتلقف قرب لاتنج :

 معنا هناغت ماين كلل 4 59 ذ لع روصسملاواوالاك 0
 نب متمرعاشلا لاف نيطلا اراءاريدغلا اركمالاو ةرساهضاب طااحاذار ميلاةشءا ارصم نيعو ْ ١

 ١ ةرؤ ٠ عقنتملا بيطرم!ءامن م « انصاادت ردأةيراسضيرغب ْ
 ترصساو ردسنملا اه راعس وذ د ااماذا د ل _سركسم لا ودور دس اهرزعش ىيودالا ٍْ

 هيلا ضب الاز وعببلا رم عضو ءرانسو تءباةتريسلا ىف لبالا :

 بسلك ىفل الاّرهضمااماذا « اهتاذاو اهتاعأةسحانو
 روح عي اورصسلاورصسا كل ذكودا رباود رب ل ثمر اصسأ عدل اوه رلاركسلا ) رص ]) ١

 نامل لاةءو قلل فورج ناكر ورم لثءرصم لابة.ف لَو دقو سولذو ساذ لدم
 طا لا 1عطقملاو رودسا  ةعامةملاو راضمالا ةامةملا بنراللمهوق هنمو هر مم فش دق ْ

 يي وتلا من رخأتملا فو مسالا اذه ىلع عطقد هر هم ىأ لو امَدلا ىلءوذو ا

 'لوقتميصلا لديقردسلاو اعطاسئو اره عطقت هن :اك اهو دعةدشو اهتءرسنهىأءاطلا
 وو ماللاوف لالا ن ءلود_عمةنالدوو ةزممث 0كتلمارصم د, تدر أ اذا ذهاب ره“ هّدمقا |

 لحس حس



 يسر ا _(لابا) "4
 000 ظ ' ”ميطقلانيسقلاه ءارهز

 ا 0 فرملا ان ديور اعدم هز ذك ع4

 هب ظافتسالائ ثلا راهدزالاو هنبرضيىذلاذوعلارهزملاوهرهزر_هظ تبنلا رغنأو أ 7 هال
 أ ىأ نايلفوانا يرمز لاتخ هتئمأضوت ىذلا» اناالابةداتقانأ صو أ هلأ ثي دا فو | لما -  ةفورهزا اورو

 هعمضتالو هب طفدحا| ا 6 مغلارو :اي

 لاقي رااور اهل يو عيبضمةرااؤم ران نه رسل | وزب كاران“ ا هي 6 و
 ْ | تآلس ايقريغىلعر' , امهنم تءئلاوءان درعا بارعشلا نماء قب أ ىأرتسأف تيرشاذا 7 000-00

 *' لطخالال اق رانجو ف هريدحا هريطت ورسم هسامق 7 طتسيلتا نر

 ٠ لن , اناهقالو روصا اءال ل ىئمدان ساكلان عبرم براشو 1

 ١ هلال ربا ىفءانلا لخدأامناوتانأولاذب رقملاوةؤراوزانقالو ىوربواريثك رثسيال كأ :

 ا .ازوغام تراثا هريس حزما تريس 09 ىقءنا' ىف هتعراشملاس ل بهد مام بهذ

 | و ل لسكر هلمرامسلاو خرملا هيرب امر ايسملاو 000 ْ

 |تاريسلافءوضولا غايسا ثيدحلا فو ةذراملاةادلا ةريسسلاو ةريختو هرم سم تدع :

 ظ ًارعاشلا لاق ةئمهلا نس المن ناك" اذار اوريخحا نا نالق لقي ةقمهلارسكلانريسلاو ْ
 موق لكوءارعلا أ نان .٠ ءادرم_ه دلاوربس نم مهل

 أَ ءامحلا قانازءال ىلاو « "قت رس قنأ ىريسو

1 
 ا ضعب ىلل اف وذيل ىلاو ف نمت عجرلوي ئالكل اذان زانأ تمعن ىلار_عالا نبا لاك

 [|ل-كلاىفو 3 ا ل نم برص ىرباسا او -ئودافناسالأامأو ”ىرمذ رسل امأهلهأ ١

 اد [أ دوج أن مىراسلانال هسفغاا يالا ضرع هيدا هلع ض رعب نمهلوةن“”ىرباس ضرع
 رعاشلالاق ضرع ىنذأ, هه بغرب بالا

 1 4 قيقز ىرباسلاس 1؟سدعو » ًأهلهأ سلا كت تال ةلزمع

 ||[ راعبسم) ىرئاسلاوناسرالاةفوكلابرقدوخ ألة: رقلا نم يرض اضيأ"ىرباسلاو
 [|| ىلع لاوطَت ارطبس لانو ةرثؤلا دنع دع ئأرب ْره لامر طيس دْسأو دماو عيطض ازيا
 ٍ ًاركجذلا محق تالاجروتاماح مهارقكوو مامعإو ثدن أتلاتسل“ اًءلاو ضرالاهسو

 انآ كي حاضصخلا املا ىفا دبأ هارت اذ قا: ءلازد وطرت و نيل لاثمرطسسلاو

 ااورعوب أ لاقو تادةءازتماةةساتب راثل !تدكلسا تادف

 8 ْ' دنا يطض يراك

 ْك يب مد ل هنصلاكَن أكو هاا ركتساو راهن ادولاذا ْ

 سيقلاو ها لاه دسعونأ هنعماكح ماتلا لدنعملا باسل وه ركيسملا الكل ادابزوب أ لامو
 ْ لوجو عيد نترك ماذا 3 تاس مالطا ارب هلم لا

 أ ةمرلاو د لاه. لشرتسم فا ركض غشو |

5 

0 3# 01 

 الاغجالاد.مزيتملا لع يا ٌركمسمدواسالاكدوشأو : ٍ

 ١ [ةراتلا ذكر ناك اهاينئاكم. رتسام ةرك_!اوراتسالاوروتنسلا ذجاوزعيسلا عن( ظ

 2. م

 0 و ىلا



 م6 4 2. (سز (ىازلا لغب)

 21١ 1: ضشرض ديب واقاحر ٠ .هيرزتتش تانثلا راب
 ' اةزوددت مرار يس نور "الا اشي وزلاو ىرتاكنابلل اوروزلا نيب رفدتوأ

 | لماذ رحلابروزلا اوتاربازو حونو مونلثمروزر اًسيأروزتوسنورافسور تنور تا | ١

 هسفلاقو بع رل ناك لام مسا !
 لاملاو:ناوخالا ىلع يركلاَنإ « اهرعأءارو زلا ىلع يقأىفا ا

 : 00 رمت ةبصلاالا ابو ا

 اسرملا هنود ىوطتو ماما ز .« ةلظم» ءاروز فراخ العجتذا أ

 ىعالا لاه ةديعبءاروز ضرأو |
 ٠ لسرلاود وقل امنع فن اروز ٠ اضرغتصصأ دقاولارابد قسد :

 ةغبانلال اه حدشلاءاروزلاو |

 مناك ك_ملااهتافاح قءازوزب ه درصمريغ تشاماذا قسنو ظ
 أ ىدلانءراروزالاوءاروزلا ىعستد ادغب هل دو روزا صلو اهاماءاروز سوةلالاةدوأ

 :١ آد ل دع دعهلك ارو ارتهنءروازتوارارب زا هنعراوزاوار اروزاهنع نوزادقو هتعلودعلا | ْ
 !اضدأةداوزو ةرابزو اروز ءروزأ هنرزورو ازا مغ دموهو موفك نعروارتُكرقو فرهغاو هنعأ
 : | رعاشلالاهراروزالا موو دعملا ةروزااوةدح اَولاَةَراةرورلاو ىف كلا ءاكع ْ

 ١ افمفشلاخ ارب , بسلا ىشك « ةروز ىلءتدروءامو |

 | لعتفارادراو اًضعن مهضعد رازاوروارتو . هردزنأ هلأ رازتساو ةرانزلا ىلعهلحءرازأو
 بذكلانييزتريوزتلاو 2 لضفملاهب ءركلارادنهتردزاو ريبكو أ لاقو ةرازلا نم

 | ةماركوزعلاو اهموق ىأ هسفنرورو ىماحاخلا لوقهنمو . هتموتو هتفس- ئثلاترقزو أ
 ءاسنااهئداحم بحي ىذلا لاجرلانمريزلاو ةرايزلاعسضومرازملاو راب زلارازملاورئازلا |
 )١(| قيقدلاراتوالانمريزلاو ةريزلا عسهلاو نهلهبرابز ةرثكسل كل ذي ومس نهتس.لاستو |
 نيب ىل-ه<ليحراوزلاور_عوأ لاق هتاف هيىواي ىأ ةيادلاراطسلا هب رب زبامرانزلاو |

 ١" ىاطقلالاه ديدشلاريسلا ف سهلا لاثمر وزلاوةردز أ عمللاو بقطاوربدصتلا |
 رغم ناعسنم ىبلقو ه !روزابم> حت قانا /

 1 ةره لاكدكو و هر وناضي تامل رهزو اهوا متراضغ نيكل هاندا: :رهز ) ره 0 ْ

 قدع ضاس وهو ةرهزلا نيب رهزأ لاقي بو _هينع ضاسلا مشلاءةرسهزلاو كيرلا | !

 رهفني باقم ىؤلْني يمك نب ةسه نب بالك ةأ عا ممم اوهو شي رقنم ىحاضب أ ةرهزو :

 ْ زجارلا لاه مخ ءاهلا فب ةر «راورلسو هيلع لسة ىنلا لا وخأ مهواهبلا هدإو بسف ْ

 ظ ظ هرهزلا عوملاما ىتظبأو. © .هرمعسلاب ىتلط ىتتلكو دق ظ

 | 1 لثم ترثكو كم تد هوق ىأ ى :راب كيت هرهز لاش ان ات :رهزأو تءاضأار روهزرانلات ل ا

 ًأرمقلاو نيفتئلابب ارهزالا تمكسلا نبا رهزالارمقلا ىعسيوربتلارهزالاو ىدانز كب تيدو |
 | ةرقءلاورعزأ ىش :ولاروثلا مسن و ءأ ارهزدأ راو هجولا قرشم ضي كار فزأ لحرو | ا



 مسن 0 (دادال 9
 هيل نع لا ب سو ومس او يسم بم حج يس مح م ا دييسيسدل د ماس

 أدل تاغل ثالث هفايزكزو الما بسلا نط: ركزت بازشلا قت ملام: ةركرلا (مذإلا
 | ةمله مو تفرص ف االات فد ناو ف ةرصن ملت رصقد [تددمناف فلالا فذ-و ريصقلاو |

 ظ *ىوانركز هيلا ةبسنلاو ضغلناو بصنلا فنيوا ركدو ندر اركز عجاو اوان ركزدودمملا|
 1 اولابىاوايركر زةدثلاى فو قار لوةتاكواوالب ىناب ركز تلق ف: ىلا هتةضأ 4

 ا أ بصنلاو ضفلاو عفرلا هيف ىوتيوواولار سكب" ىوام امرك زعم فوناو ابرز لوق اود”كنالإ

 | عاقجالاب رز فل الر ناس ر كس زروصقلل !ةينثتو ”ىدي زو إسم ىف ىوتسساك |
 | فلالا ت فذ نويركزءالؤه عملا فو نيد 53 ز تيار بسنلا فو ءاياهريستفنمنك الا |

 || أ ةمومظمءايلانوكن :الواهتمض اهكر سواكن ااهكر غلو ننكصاسلا عامتجالا

 : | ال نمةمالا: م لا ص ) ةينث هنْملا فلاح كادلف كلر تماهلءقامؤةر وسكمالوأ

 ْ رسكلابرامزاو رز لجرلا رض وثوم لدقلاوزعشلا للا مرلاو تاعامبا مزلاوأ
 ِ ْ ًاةاعباعالا بف لاشي الف يلطلاامأوارامز ريسكلا زر ماع: ||يمز دقو ماعلا توصأ

 لا لاشي داكيالو رامزو هذا سح صزيو هب لج رلا يهز هم لوقت ريماّرملادحاورامزملاو|
 ادع وبلاك ةرامزلا نييك من تدل اداب ان لا جالوت اًرةارماللاةءو مان
 ظ اذه ئنعأنمىردألل وهيفالا فرحلا اذه عم-أ لو لاق ا جازلا ابن ث يدملا فرست وأ

 أ | تعمسرجزلاو حايسملاو بطصلاربتسصأ ادال-رال لاي توسلاةر زا «(ر#) ْ

 | باشتلاةرخغزلا 124 رغن ) بوةعب هاك ريسامزو ما د و ةص دعو ةركمز نالغلا

 0 00- ىقغتلا تاصلا ىلالد_ثنأو. هنملب وطلا قلق .ةدلاوه بلعث لاك[

 الاعا ىرملا لمعبر خب ٠ طبغا من اكل تع نعنومري
 ْ ىلذ ولا لاه اهليوطىأدعاوسلا "ىرختز ميلظوإ

 لا اوط اى رشف لط دعاوس ملا ىرذتزهباربلا ”تد ىلع

 ىشءالا لاه درعلاّةَذْشَرب رهم ومزل (روسن) ةمازلاىهو ةراُمزلاةرثرلاو

 01 اريرهمزالواسعثرت) ل اطا فوصمتارصاقلان م
 ٌْ ديد_كلاّرهمز زااو تف بكسماوكلاتّرهمزاو بضغلا نمانزجا ءانعترهمز ديزونأ

 ْ ١ 5 فير وأوا زلاو فنصملا ف ديوب ءاكسراغصلا ىدخلارهنانزلا ) رن بذغلا

 هىثدلكوهو نوزلااضيأروزلاو بذكلاروزلا د د( ىراصتالرانزلاو شرحألا ووو ”رغلا .

1 
: 
 ا

|| 
١ 

 : أوما اوناكت مصالاءانثجوم_جدوزباو »اس ٠ بلغالا لاه هقانودنمد بدار أ 020مل

 : | اضيالاسةيو مو! نييرامهلعحو كل دب مهياهفن اذه َرفب ىتحرفئالاولاكو امهولقمف نب رمعس | 6 . ةاديم نو( فشو

 ' رعاشلال اه .موقلا ميعؤريوزلاوهبلا جرب ىأر ىأر وصالو روزةلمأ 0 نعل
 انقل ايبا تويايوترس 3 مهن ةداوهال لاسر ىديأب :

 رخ 1لاهو ١

 اروح هريوز كرت ىتدح .ه» اروزالا سلا شدا برشتدق ظ
 | بحر نو كس»,نأو قرض هروز ف نوكين أ سرغلا ف بصب اهنا ىلعأرو ناو أ ظ

 - ردسانب ةاسؤب هشاد.ء لاه ناسللا | ا
 ا

 هس حمص صر دمي ومععم#

 اح | اسس دسسم هيحصل ميسم صم ما ماس ممسسمم ماسلا | ةيمممسساملللا تيس مصل - يسمع بومم ريما ا جس ميييسممم مصمم جام مسح مع ا هممحسم مجم

 تزراومه



 0 (ضن) 0 (فازالف)
 اسست ل

 انا نابي رقشل دنع 5-0 كفيف "هلشسم تدار ْ

 رخاز قرعلاو نطملاتوةبداو - ه اهركش ناصءاهاقث, انعاذص ىذا ظ

 ا عواللا لاس ىفاهتوشيدوهتا_منالاقمف | ْ

 رخزو ىمفءانعزكناك اذا رخاز تالف فرع لاقي دعو أ لاق مركلايرخزر ميركل فرغ

 عوطقلاوهءير ةمعلاد امد 9 هنفّناك تاننلا" واش 7 لضم ننال

 اهرارزأن مرز هنالي الل ةمعرلا ندع ا لج لل لاقيو صيملارادزا داوّنزلا( روز إلا

0 

 امدمط قذرباغ اوس همشنلا ن نم *« / ةعل باح لارورر ل

 ارب رزرتسكل أم رت هتيعتررو ”رسراج-و ه ةضاعملاو رازملاو ضءلارزلاو فم_بلاب بفئاكلا 1

 رعذ بجاحوأ ةرارزو تّوض ىأرزرز دقورث اطر وزرزل اوان دةوناذان'تزتءانمعو

 لهحرلوة:ةماعغلاو قالا يسلارورع زااو لعفهنمف رسب ال قاذتا ةسارشءارلا ديدن 1

 0 نا رقعزلا ((رفعز )إ ةةدرعم ةرئرورعزلاوةراعز هبفورعذ

 درولاد.الا رفعزملاو هبهتغيص برا اثر ةعرو مصاعجو ناصصختو مهارثو |

/ 

 سو دك دال ةراق هرم قلل دبس ًاريفزلاو 3 ةسشارقنلا

 ىد_هملالاق ةرفزلا مسالاورفّررفز دقو هج ارخ وح
 مضعالو ةقدىلاعحرب 5 و "م5 ةردز ىلع طبخ ١

 تا ارز عسحلاو هقودح م-ظع نم اذيأرفاز هن" اكوهف كلذ ىلع انؤنرتر اكسل

 لامك ةرورضالرعاشلا اهنكسامعرو تعنب سلو مسا هنالك يرتلا

 لاش عش رنا اال وا

 لوقامأو رخازر م لاسقن عفتراوا دج تما اذا ىداولازخز( رخز) ندزوناإلا

 ٍ تالا" دراج اكو راخزدخ ادق لمقهرهز حرخ رحو تالاف تلا اذافل اطتانلا ا

 ارز ؤهلاةيذر طلاو لشلارزلاو د2 ورفذب هنال ارور نه دل ه> ا

 | ةتاعزلاو تابنلا للقلا عضوملارءزالاورسسكلابرعز دقو رعز أل جر رعشلا'هةرعزلا|

 1 ا ةلاواضدأ هرفدزاوهلكىأار ةرهرفزب له ار ةرٌكإوقردصمر هلا

 : ْ ب دارو 0 امالل لبق هنمو ذيرقلااشيأرثرلا وراق

 1 اريفزلاو ملي دلاوول داو ديزوبأدكنأو ةهادا|اريفزلاو اهتارفز نم سفنلاحرتستف

 0[ ”للغان ىشعأ لاف ديدلا رقزلاو“ ا ميظعل هنأ لاقي سرفلا طسو مشاية ةرلاو|

 4 ١ 1 رفزلالفونلاهنمةمالالا أي » اهلئسو اهطسيو# نوي

 ل حاج 8

 فقّآ ١
 8 هي

 ل اوامر )١(

 ىعااو م -ال هن وسع .. الاس رس ا

 هارون ّ متاكد 2
 3 لقوتلا هناي اره
 5 كه كفك( هع /طلا رم

590 ِ 
 7 د



 (عد) مالا سأنإلا < 0"
 35-5 1010اااااااااااا ا لللاببب001ل70711د١ادن ادا ااا لا

 "انوي 0

 5 مرخعةنبا!هيالط ”ىلعاربسع .٠ تعض ةنيرث"ازلا ضرأب تاح باطلتا ويس. هد 0( ةريتعلاه رادومج ا حرتو كورلا |
 رعاشلال اع رئزوهن دأب رمسكلاب دسالاريز اشي لاش: و ءادعالا نعي ةناندرع - .هط تامر

 ْ نير ةلوصو در داح مر امض * ادت رند عان باطلتا لإ - بت اغلاويتباب

 | ةرأزلا نان زم ثرحاوبأ لاعبو ةجالا:رأزلاو ديد ثنلان لع: ىلءد ءالار زتئادكو || نهرو م

 ريزو ديد اريز فونآ كاعتهقالافربز عسب اوديدحلا نمةسعطقلااةربزلا (ربذ )| 0
 لاقي لهارملا عضوناذيأةرب رزلاواعاقىأ ا نبذ م سنن مان صصأ اوغلف ىلا هتان انشد أ | / سمن هلو

 9ينلا)- عودا
 لثملاف مهاوقوةربزلا مك ىأ ىنارب زمدسأ لاعةيدسالا ةريزهنموةربزلا مب ءطعىأربزأ لجر - 6 نارا 1

 ْ: لاه تدضغاذ اف ةنطملس تناكحو سق نب فنحالل تناك ةيراج مسا ى سيرسل ْ 70 تسلا

 || ام-هلزئيدسال الهاك امهو نا ريثناكو كة ربزلاو الثم تيه ذفءاربز تاه دق ف نح الا ا
 ١ لةءىأرب زهلاملاّشيوهرهشا اذااربز مضاابمريزيمريز لاقي عنا اوربزلا خشاايربزلاورمقلا ||

 ةباكتلا رب زلاو ةروف مرني لاقي راسخ اررعلا ىطاضي ًاريزلاور هم لصال ىف وهو كسامتو |
 | قباكدى لم ىأ ىنربزت فرعأانأ لوقباسار ءاتووم" ى_ههالا لاهربزيو زب زيربز لاقي | ||

 لقلار زملاواروزدواد انت دن آو م-هضعنأر ق هنمورو دقو ردق ل ثمروبز عملاو باكا لاو | 007

 | أمالذسلا هسلعدوادباكروب لاو تريز نملوع-ةمىعب لوعف ةودو ناكل حفلابروب وزلاو |
 ىوقلا ديد شنلاورسكسحا!يلاو مالسلا يلع ىمومهملء هقل ماكعذفا لممجا مساري زلاو ظ ||
 | الشديد  هنأ روءربو زبئنلا تذخ أ ديزو:أ اًيزادسأ غنوكأ نحجارلا لاه 15

 | رجانبالاه ايس: عدت لو ملكه تذخأ اذا هربغزبو

 اربوزب ”ىلعت دع برجاهب » .ةدسسق ونت نمو اغلاعاذا ظ
 00000 وسد مهبرضتب ريثزلاو اهلاكب ىلاتدسن ىأ | ! 3

 ١ ىلا هودرم-من "اك ريقافزلا ةريثك ةرب زم ضرأو ريانزلا عباو تيك !!نب ١ اهاكتاييفةغل |

 ب دراةءتاذىأ "هلعدمو ةرقعم ضر اولاه اك هيلعا اوني متادا للا اوذؤدحو فرحأ هثالن |

 ٌٌ | (ىلطظتملا ذقنمنيرارملا ر ءاشلالاه فق او سفن” باكلاَنابزاو لاعئو | ا

 1 00 .رايز /امث والا ت تدكو « هرارئزاقنوللادرووهف

 ا واعيام لثم ذي دما بوثااواعيامزومسهمرمسكلارثزلاو تنناذارب ,ولاو تدنلاَر نايذادن ونأ | مصسكلا |.

 ١ |دقو 6 ريئز ليقدقو بوعي لاه ءريئثز حرخا ذاربأ نموهفبوئلاربأز لاشي .لا |

 || روغثن مرغث ةرطمقلا لاشمةراب لا .( رطبذ إل (؟)  ماللا باب ل بئضىف ءانركذ

 ظ

 ا

0 

 : همي نى ع سم روس ني

 لاو ةهارإ 7 : و
 لاو“( ”مزلا لام. 1

 ظ هحولار هشريثكلا لجرلا ىبع“هنمو قالت !ئ ١ ىرعب زلا٠ارذلا لاه عن ) مدرلا | لاعف مر لقوا ا
 : ىهنلاو عينملارجزلا (ربز )مور عوب وازن كو :رعبز لجو نيمستللاو ثنايا ظ كنيسرو كر ا

 ىأري_بلاجزواذكواذكنوكي هنأت زحيز لوقت نهكتلا نميرمضو»و :ةفاسلاززلاو ا هدفت. فا الامجب
 5 لافو: رتحت لا مسالاو ةيامسلاب ىظسولا ىلع ماهبالا ع رقةرجخزلاو هقاس | 4 7

 1 000 هفوفالؤرمحخ زب ىلسا 2# تداجامخ 95 هقوغتمسفتلانأب ىإ ىلا تاسرأف ٌْ 2 .

 ويسجل سدو هدمت س سرج م تقمص صم طمس سما تدمما سموم. وصوم يجن »ب هريس وسسمم ب يمي س ميج 10-0 0
95 000 

 ٠ را را 1

 دزاوزسزئاف هرجدزاو هرجز لاي | داود و
 :ركحتواهنعب فرعت ىلا لبالان مروج زلاورتي

 ئ 3
ْ 



 مع .(منأن) (ىازلا لصن)
 سم ممم حجل ست هموت صو ص و م م م مم هسه هواصع عمم ع م عس ةبعل ص جل مسلم ل ع ع سس اج نب ا صحج ع سل مس هيلو مل ل يمح م مسلس

 | ديدانعلا ل ئءد_تاوه4سيلىذلا عملا نموه شفشالا لاقو عملا فوشعلاوهىذلا الإ
 ظ وه ةرارملاىلاو .هنئم طلغاملمبااروك ذو ثدنالا فال ديد نمركذلاو ليم انالاو |

 كا أمن ومو رك ذ ذي دع اهتارفش ف ومس نشد مع وأ لاه ءام وذىأؤر ذم وركذف.سو ْ

 ىقلالاو اللا ىف ل-لا هيشن وا ةقاسلاةرك ذااوّنلسا لم نمامماس املا لويد لاق |
 هلا ىف ف ةوطب ناكهناثد ددلسا ىفو اهب“ كددحح ىأ لح رلا ةركذو فمسلاةرك دتيهد لاق و ْ

 د يعي رك ذأ هنا لاق فشل ذ نع لئسفال غنم ةدحاو لكسص نم ىل يو هن اسن ىلع |
 افااوركذإادمجريك ذ لجرو مراص ىأرك ذوذ ف .سو | 3

 ريهز نب بعكل او ةركذلا كل ذكو نامسفلا ف الث رسسكللاب ىرك ذااوركذلاو |

 : فوفو ةركذكلهفاطمو 5 فيطب لاما كو «0أ ىنأ : ظ

 رك ذااو فدع رك ذورك د ىلء كم ها ءنجا مواوقو ةارخم ريغ اك و ذهن وذل وقتله رسشلاوأ ١

 ةركذلا م اضيأ لاشيو فرمشلا ىذ ىأركذلا فذ نارقلاو ص ىلاعن هلوقوءانثلاو تبصلا |
 ظ هتركذ أو هتركذتو ىلغب و ىفاسلب هنركذو ناءنلا دعب ئذلا تركذو روك دلال د

 | معدافر كت نايل نامسئد ب هركذ ىأ ةمأ دعب رك داو ىلاعت هقا لاق ىنععهنرك ذو ىربغأ

 |١ ىلا راك ذملاو ارذتدلواذارك ذم ىفف ةًارملاترك ذأو اخ هر دتتنام رك ذشلاو ْ

 مالا( يمد 9 عسر منططب رك ذي هدوك ذل دلن نأ هت داع نم أ ٍ
 ١ تافاعبب مهو عاجلا

 هن رص دودام دا مذلا عجو زاف لامر مذوريبك لثمرم ذو ديكوديك لم ص ذو صد |
 ا ىف كل ذواضعن ,سهضعب ثح ىأ موقلاماذئوز از ىأدسالا مذو هتليساىهذهسذأ | 1

 نالفنءارامذ عنمأنالسفو وج سضغو سم ذاذا ىارامذلا ىاسنالفمسهلوقو برحلا| ||

 ىئاحاولا# امك رامذلا ىتاحا ولاهمسمال هم هفدكنأ أ هماع قام لجرلاءارو امرامذملا لاعبو |

 عفدلا اهلهأ ىل_ءقخح هنال ةنقمةدح ثدعع ود ص ذا هلهأ ىلع بوح هنالارام د ىهممو ةعسقلا |

 1 هل ارت دتاذانالف ىلعىمذتي "لاو تءاق ىلع غن مولد هن "اكد نالذلل-.ةأواهنء | ||

 ًارعاشلا لاه ىئ أم اهتدنح ركذ أر ظنيل ةقاسنلا * امح ىف هدي لجرلا لح دي ًاريمذتلاوهدعوأو |
 لسرالا ىلوك ترم ذ ىتم نيوتاننإل مذملا لاق ظ
 مندا )ب 3 سعذملا رمد ىذلاوفو ى :رفذلا ىلا 4 او”امو قنعلاو ل_هاكتلارمذمأو |

 قانسكلاد ثنأو ليسفلا اهعضتربالثا ب طررعز وهو رايذلبةقاسنلاءابطا يطلتنأ |
 منلاو سانثلا نشاعف بصخ ماعب ه مهلك ق لهنا اذه كير ثادق ْ

 مدعلاورّمفلا تاموراءذالو ٠ ةيداوزنل نمي رشا ا

 ١ اريد هوف ريذدق هنانسأَتد ودا اداىح -رلا لاو | دال

 : | دسنأو ل لازهلا نم بهاذدساف ىأرازو ريرو ريرخءاّرفلا 0600 (هلرسفإ ا

 مناو هخمرهظف هدلج قرو همظع قددنال لاز هلارهاطانأ ىأ هرب رلاتايدا ىمقاسلاو |

 | هنال عملا نءربت اعاهتءرب ناز وجي ةشئنلاو نقاسلادارأ هنالةدحاو قاسلاو تايدايلاع |

 ٍ اق.قر هلعج ىأ هخم هقارار أو تادرا,ىوربورخآ ١ ىلا د اد عج ا

 ظ اهتم زري غااذدقو رد فدمالا وسر (داذإ) ( ىذا رسغ
 . 0 ل م حما اوم و صح ال سم يا



 د 2 مدبر | م

 قدرا رتم رمان وصرت اذ رعاهنم لاثق» نأرتحاو يدر ورز دعس ىعمالا لام ْ

 اويضفتو صاع ىلا اورد مع أمي نءاناتأدقلو ١ ددسعلاف

 00 رك ىأهرذ دقو ةرث داكن وؤش نا لابو هوركسح: أو كاذ نم اورغن غد |

 00 اهفنأب مأرتىتا ى" لانة بو هعضت ةعاسدإولا نعرشتتزت ادمةقانو هنع

 ١ ولا وفخم طاري رالا (ىبذ) هداتعاو هب ىزمض ىأْئ ثاارث ذ دوأ

 1 ببو ذ ىلال يةدالادكنأو اريذءريذأو

 ظ فربما بتاكلااهربذيت:اودلا مقرر ايلا تفرع
 ًاوهوهترندا كلذكو اخذ ءرخ ذأ ئذلا ترخذ دقو رئاخذلاة داو ةرخألا

 | )١(  (ةأمافسي) ىاراارعابتلا لوقو تلعتذا
 | اهديرواهمرذادزاواهرخاذم «٠ تحدت ةسكعلا اه انمعساإف :

 1 | عجنذلا (روذ) ةرخذاةدح اولا تينرخذالاواهرمم ارح قرر داع اعماو اهئاوحبأ ني

 | | ىراردلا عجب او هدلو لجرل ادب ادن ردو رد ىفأب نك وارد لجرلا هم هنمو لءاارغصأ هو ةّرذ

 | ةغل خقلابرورذلاو ةريرذلاهنموهتقرفارذءرذأ حلاو ءاودملاو بما تررذو تارذااو

 ١ ١ اذال-ةيل اردلاقو تماط مضانارورذ َرذت س مثلا ترذو ةرذ أ ىلع عمجيو ةريدذلا ف

 دع ءاسىأ ارا رذو :ناذم# راذتةقانلات َناذءاَرغلا ركحو ديز ىفأن ع ضرالا نم علط
 ةئماطللا لوق هئمو لاه رب اد؛او قواءلا فهمى يهو نادم ى هو

 هرجاهتو هريغ تسل اذ نف 9 اهفنأب تراذوللا تاذكتنكو !

 | ا (رع) قنا ابا شارما ارذ نال ىف ديزؤي أ لاهو ةرورضلل هغغخ هنأالا

 ) ذدوعذذأ ىماوروءذمو هذرعذدقو مضلابرعذلا مسالاو هستءزنأ ارعدهرعذأ هنرعذ

 1 هنالرج ل ولمنم كلم بتاراعذ الاوذو تتراعاهعرض سءاذاروعد ةقانو ةس رلان م

 |عير لكك ير ماابرفذلا (رنذ) هئمسانلا رع ذف نهي دالب ىلا ساننلا لماوممز |

 |ةرثذةضور ورف ذي رسيسحلا,رف ذ دقورذذلا نب رفذ أك سم لاقي نتنو أ بمط نم ةمكذ 0

 || ىذلاعضرملاوه اهلا نمىرفذلاو عبر ثيخ و نانصهلىأرفذ لحرا ذهو نائسلارفاإاو ظ

 ||| ةذوخ امىهو ثد'أتللا هما نال نونتال"ءلسأ ىرف ذءذهلاسةينذالا فاخر ععبلا نم. رعد |
 ظ | ىرفذلاءالعلا نيوردع ىلإل تاق ىعمصالا لاك ريسعبلا نم قرعيام لو أ اهمال قرعل ارفذ نم |
 |قاملالا هقلأ ل بهو ةركسلا ىف هنوني مهضعيو من لاقفزعملا نم ىزعملاو من لا قفرفذلا نم '

 هذهوءارلا عشب ىراف ذو تاير ةدعبللاو خرم و مهردب
 ٍ |ءانلانعبالقنالار دقت فئالا

 | ىرفذلا ميظع ىأءارلادذثم هريسكسل ارق ذرمع ديز وأ راض ل_ثمرافذ مهشع» لاه مث مند

 | لاملاداكت الحلا رلاةثيمخة بشع ا رهدااو داحلا ماثلا لد وطلاب اكلاَرفذلاو رد ةفانو | رأ

 | ' ديسا لاه ةثدصو ديدخلا نم ةكهسا- خا ىأ» ارفذةستكو لاه ب وتعب نع اهلكأب |
 ْ لسيلاك اك رتوا_ امذرق ٠ ىرعلاب ٌقرئءارذذ ةمخ ْ

 رزان درج رست رك مدا موك ذ عجب اوى "الا فالخركذأا 0

 رك ذلا نيو لممتلا رح فال لغاز اوةرق مهن "اكس انقرتسغ ىعربك اذملا ع.ناو ف وعلا |
 سل ا عل و ع م سم سمسم يسع مس. ل سل مص م يل ل ل المل سس رحم. يو يصب يس ح مصس جس امس سا

 ىدأا
 0 مس يم سم م ماسلا



 ٠ (يأذ) (لاذلالسف) 0
 هموم معسل مج مس ممل نم رسم

 ٌ | كماهيلا لمح ناك قوساسي ني رصلابةض ءرثنيرادىلا بو س:موهوراطءلا ”ىرادلاو

ىرادلا لدم للا صلا سلجلا ل ثم ثي دس كا و دنهلا ةبحان نم ا
 أ هرطعنم كدي لنا "

 ا رعايشل لاه. هحرنمكقاعأ
 :؛ ئرمتاهةرانمىف تارك لا نم » ةرأفءاح”ىرادلاحاتلا اذا 1 ظ

 رجارلا لاهو اهيل! بف هراد ىف يقم هنالك ا ذب ىع”منلا ب راضي ىرادلاو

 ال «ن ويفكملانّديلارابللالهأ «نوبرادلا ى ظ ”الملق ثبل |

 0 ”ادااواهل كالاع سدل ىذلا عا رلاماّدشا نمش مولباموماةهاو املا بايرأ مه لوقو ا

 | ديدي طولا عزملا يال ةرب أدق *ء ىلامت سرفلا ىف لاقي راو دلا ةددسحاو ٍْ

 ظ ئنحارلال اه ا مب ق>-تفولدلا ةئمه ىلعزر *تورادب داس ةرادملاوءوسلا

 فوملابورغلاتارادمالا 3 فوةذملا حزنا ف قّتسال ْ

 بناوحلاةريصق فاوجالاةةساو ءالدبالا لساقلا ءاملانم قدس نأ نكسءالل وة. |
 هنافاذهل اف نخرومالا ىفةارادملا نم 0 و همم ىلإ: ةالءلق ناك ن اوءاملا ىف مقتل

 راودو هلءاق مسي ملام ىلع ق١سال ل وةدو ءالدلاة اراد ىأبضنلا م 0

 نقلا رم لاو في دقو نإ

 ليدمءالمىفراود ىراذع 5 هحاعنن ءيسرر سانا وف 00 ْ

 عجلاو واولاهلصأىراصتلا ردو ةرداولرابودلاتب ساراناث دوم

 سأروههباصتأ سأراذا ل دج رلل لاقي ىلا رعالا نبا لاهو ري دلا باص ىناريدلاو رايدأ |

 . رعاشلا لاه نامزلار هرإا 6 هدا بدلا ا

 ريراهدرهدموأوقو دس أديأمهاوةكر دره مماوتودبالارحفلال.ةيوروعذ ىلع جت

  ناحالا مينامز « * لح ىلهث فانار هدنا

 ةةين : 1 ورعو ادن و ءاعوبةعاسو مون أ مونو رممأراهنو الما ل !موهلو ةكح ديدشىأ

 روك 0 1, : دق لهأن *ىللح ل الهلا نبا

 ب (1) ريصافالا وفمت سمرا وهاذا ٠ طيتفمءايحالا فءرئلايو
 م( / نردجلا إ ْ ريراه د لاحاس أر _هدإاو 00 هزك تالا نكي ل ناك ىَ - ١

 5 ةييرلا 5 هيدي أ ممالهقاودره را َنافر هدا ويدنالث يذلا واديأىأ نب :رهادإار هد ال لاةدو

 : لتي لاقروىلاههتاوه كلذ تافم كلذ لعاف اومسنالمهل لمقف هملالزا ونلانوةضيا 2

 مهم لاق م ا ىره ديلا دامو م-مب لزن ىأ سعأ ممرهد

 اعسوأت باص امتاعزحالو « كلاه نيب أس ىر «داموىرهعلا ٠ ةريونبا

 | مفورهدا ىلا نانو .:ءاعمج امه باعث لاق دلما حلا ىرهدلا و نما مضلان يرهذلاو
 ئالاّبروهدو "له لا ضرالاىلاب و ال مضلان ىلهساولاقاك بنلا اوربا

 اهريكاذا مةلااروهدب وهلا_ةيةاوهءىفهتنذت من هش اذآ

 تعلو أو هننتس أر ذاهيحاص:لجرلاترأ ذاديزوأ (بان) ( لال لس )

 | نو جاوزأ ىلسعءابنلارثذ داش قا فو هسماع أرتجاىأ هنرأ د نيج هماعرل يقوم | '

 ا

35-0037 

 لل عاج هاا



 (هدد) 'ٍ راب ا

 غار اةةليسأوب : ةرغدلا ىف عطقال ثي دعا فو اسالتشانو كاذاخ أ ةرغدلا ٠ رغد
 3 |مهلوقو روذ هللا ةاسهل عفرتن أو هورغدلاءن يي ا عقدلا ْ

 000 قلو ىرقءىل_ةمافصالار غداضيأ لاسقيو مهوفاصتالو مماعاورغدا ىأ اةصالىرغد

 جادعلا لاف ىرعغدو ىرمت د اخ لاقي طال :رغدلا (ر دل اةادار ةعوا
 ”ىرغدقالخالانمالو »# *ىذتةملا لمعلا ىيهدزال :

 | ىأهلارفدلاسقي ةصاخزتنلارفدلا ( رذ د < ان ارغدملاو هلع تطاخريخلا هلعترتدو

 ظ راف دانت شاذ اةمالا ل اّةيو ىهاودلاءاسعسأ نمرفد مأورفدااورفد مان دلل لمق «ذمو انت
 : |املارقادارفدلاةيو ءاس 2 ارذداو هنعهننا ىذررعلوقو ةنةنمةرفذ ىأماطق لثم

 لأ ىهو رئافدلا د اورتفدلا ههأ هباء تدق اذا كاذكو اذن ىأن الذ هن*ىبع |
 | رراكدلا ىرتفي تالف لاق "طي ماودلاريراهدللا نقد سداركلا |

 مساىرقدو نا.تلاةرارقدلاورارقدلاو مام ىأ ةرارقدل--رو رمد 0 الا ىأ |[

 ظ | نادت اسلاريمدتو قععهيلعر ةدواريم ده .رمدلاة.كلالولارامدإا ةضورأ

 رهن 0

 | فاق مفصل انمي هسومانل سا رةدمحاء سصن ءاببلع تالق

 1 | سه دنو صدد ةؤهناددتسأهف ءرط قمس نمثد د11 ىو نداريغن ل_خدارومد ىه لب سص دو

 || ديدشتلايراند هل ارامي دلا 12 رند ) اريصقاريغص ناك اذا ”ىسغدتعوبرب و ماثاايداب |

 || ىلا عت هلوقك لاعف ىلع *ىبيع ىتاا مداضملان سلب القلءاب هفمعضت ىف ميسا وتلا
 ْ ا” واسلام قع حرت امنا نوكيا نأالااناذكا تان اياوذكو

 ا( ديد شريلا قوذ تكن هسفنوكي ىذلا ل 121نمرندسملاو سايتاالا من الا

 1 منلاقاك 111 وبلا قسم عر دف نيقاملاوايناو استهقا لاغاغاو ةئاؤمرادا

 او نم ةلدم هيف ةزمولافرؤدأد د_ىلاىندأو ىنعملا ىل-ءثن اناقه: ص تنسحو باوثلا

 !ٍ اد .ًاودسأ لثم اضي دودو لاسجو لب جأو لبج ل مرايدريثكلاوز مهنال نأ كلو ةموعضم

 : ناعدج نب هللا دبع ح دع تلصلا ىبأ نب ةمم ألاف ادلا نم صخأ ةرادلاو

 ىدام.هنرادةونرخ او وه لعبسم :كجءعاردل ١

 ىرازفلال.مذرعاشلا لوقو ةلاهلا يضورمةلا لو ىتااةرادلاو

 اه. أةرادنب ا لاقام فءسلا اح 5 هناةمالملا همفاريكتالف

 (لتق يس ىرازذلاهانتغافهرازن زف ضعب اذ ناتو ةراد نيا سوه ةدسعوب لاك
 ًاواولافزاوبد هلصأو ترد نءلاعفودو دس ىأراندانمامو "”ىروداهباملاة.و هقمسل

 ًأارو درودب“ ءئيثاارادو مادقو مانألثمتءغدأوءانت لق صم اهلبق ةنك اسءايدعد تعقواذا

 ١ د

 ق

ْ 

 رعاشلا لاف ةطاعملاك ةروادملاو ارو دمهلء+؛ىشأ اريودتو هيدوقدو هريغمرا دأوان ارودو ْ

 جاهلا لاقالاوحأ ناسالانرودير هدا ”ىراودلاو نوؤشااةروادمىتدو !

 ”ىراودن ان الابرهدلاو « ”ىرادلاو ”ىرمسنق تن و

 ىرادذلاو
5 



 6184 مع د) ظ (لادلالدن)

 يسصا

 نردءابموو هجارو » هناكروةلالا مالت

 رصمشلات اطودال_ءلاامحأفد انيعلا قزر لزني مات ّْ

 ْ داو دسق ىلع ىأ فلاي دساوررد ىلءاماه لاق يور دن ىًرار دمءامسورردتاذىأ

 ١ اروردردينيللا عرمءا اردو اهمهماضرأ مي رلارر دوهدصق ىلع ىأ قي رطا اررد ىلع نو |
 .٠ ا 1 .٠ 58 1 : امرإ 9 1

 ردن عب رلاو اهتناردادا ردمىوذة-ةانلاتردأو موف ىأ ني طسملا ةيولح تردو |

 (| لاو هيلدست ى ًامردتستو باصدلا |
03 

١ 

 عقنتملا بيطر هساامو مه .ايدلا ورد ايوا شره |
 ”| ىزعملا تردّساىومالا د :ونأ لاق هكر ره لا و بضغلا هر دي قرع هينفع نين مول وقهضو |

 ل ردردلاو ةمدملا ل اذلابلّدعملا نمءارذتسا ىز هلاترذ_ةسااضنأ لاق: و لعفلا تدارأا

 ردردو رداردإا عملاو ردردي فيكن رشأب ىئدعأل كلا فو ”ىسلانانسأزراغم

 همف فاذعو دودي ىذلاءاملاروذردلاو رصشلا ن مبرضرادردإاو اهكالترمسلا ”ىدلا

 نيةلادعسنا هاصألاقيو لطايلاو بذكآاءاع-أ نمنيقاادعسو نير دهدموهلوقو ف رغلا|
 ًارور دب هدةسسراغلاب لاق لع لك ا مهل لمعي نمل فءلا خم رودي ملا الحر ناك

 | هياونرضو برعلا هس رعف لمعتس سا كاذ لوقي اممناوادغ حي راخان أ ىأي رقلا عّدوب هنااكأ

 رسالا دساوراسدلا .) مسد ]ل بضم هلاف نيقلا ىرسسي تعمسا ذا ولاقو بذكلاف لثملا

 حاولا تاذ ىلع ىلا.«اهلوقو ريماسملا ىه لاسةيو ةنمذسأاحا ولأ امية طومخ ىف هو |

 رمش لاقت سعورس ءلئماضيرممدورسدو |
 حادراهتناوخ ةريصم سدت ا دف: اها |ةذمعم ٍإ

 ْ هعفدياى أ ارسدرصلاهرس ديه وهامناريثغلا قامت هللا ىضر سامع نبا لاك عقداارسدلاو !

 ىدعلاق “ةرسو دىتئالاو مُكضلا لدجارم ..ودلاورس دم لجزو خرلاب هريس دو

 اراك ذمْنيقلا ةالعك 5 ةرسود تبة ع دقاو ا

 ْ ( تناك ةينثك متنا ممارس دو ام «ىنارسودو هلا بودنم هنأ تح ىرسودلشتو |

 : '؛ رعاشاا لاق رد :1ا نب نامعنلا

 اواو راما * هن مذ مق رمسو د تب رمد : ْ

 ردع مرسكلا اندوعلا رعد كلوقرد_دم ايأرعدلاوداسفا!كيرتتلابرعدلا .( رعدإلا
 لا.ةيثيالاو ىسفلا ىهو ةراعدلا تن هممو ناخذلاريثك“ ىدر ىأر عد دوءوهفارعد ْ
 بدم لذ مس ءااضنأ ارعاذو درعى أن نعةرعادةأر او ةراعدل اورعدلا ناب رعادتد وه |

 دشنأو درصل امم رعددوءقىونغلا ىدو لب الا . نمسا 110 1

 رقباانامعاك الالصدوسأ © رعدربغاديج ام نامت
 مدهلاةراعدلا 6 د ىروتالراسفهفرط قرتحاف ارا م هبحدقىذلا رعدالائزلاو |

 همد(ي ىأهرثعدمف صرانفلا كر دا هناا رسم مكدالوأ اول ة:الثي دا ىفو مو دهملارثعدملاو ظ

 ظ رعاشا!لاقو لثنلا ضولاروئعدلاو الجرراصام دعن ىنعي هعبط##*و
 د ياومتصتا تاك نار 7 م رتل نوف رفاا لءناقو



 11 ا ا تشل
 ْ |ةكرقودلبةراهلا عمتك رداذاللاولاصن ةوقهنمو ربادلا س 00 نسعد

 7 ىلا دي رمشلا نب ورع نيرضص لافربدأ
 ىبادلا نيالا تكر ربو « ادحوموءانثمكةاتقدقلو

 ]| نعي د_!١تريدو. ميشو ىلو ل+رااربد ورب دامو نم لبقام هقلا عبق لاسةيوربدملا ىوريو

 ْ نالف هنمو نمأانعضومربدو اروبد تاو ىأ حيرلا تربدو هومدعي هنعمتثدحنالذأ

 ىأاوربدأو روبدلا عير مهتباصأ اذا نوروب دممهذ هلءأق مسيولام ىلعموةلارب دو ىربذلا

 ش هريعب ريداذا لبرلارب ,دأو سبدفربعبلا ترب دأو لابقالا ضةنرايدالاوروبدلا بير ىفاولخد

 ٌْ فال_راندةسالاو هني داعان الذ تربدأو اماوم نوط هنال د عنب ردت بةاربدالاو

 ظ دّلاو همف ةركفتلا ربد لاو هتبقاعه.لا لوؤياملارافات نا سهالا فرب دنلاو لابقتسالا|
 ْ ثرد_1!تربد ىنمصالا لاك يلح ريت حاس ومد منو هوربد نع دمعلا قع |

 3 فو اوهطاق:ىأ مول اربا دو هب ورب ىأن الذ ْثي دحر يديو هول ريغنعهب تث د ااذا :

 || رثدنالامورثد لام لاق, ردتحسم تسع الامم تسلا رثدلا رد اوربادتالث يدا |
 || نم ناك املكراثدلاو كي رصتلا.ءاج هنأالا لوالا نموهورشل ىأرن درك ءورث دلاومأو
 ا لحرلارث دئو |هخستىأ ةقانلا لل ارث دتور ا. دل ىف فلفل ىأرث د دقور اعد !!قوف بانا

 لمانلتال_ترااروتدلاو رئادتو مسرلارث ددقو سوردلاروث دااو هبكرفهملع بثواذ اهسرف
 رشأ هطاشن عم هيف ىذلا الثنا كارلا (جد) هشع حلصأ اريثدتر اطلا اردو موونلا |

 [|| نمرع شيال ن ارجد جادقلا لاف ىراج د موقدارجدرسكلابرجددقو ناري دن اريج لابو
 ًاداعبالاو درطلاروحدلا 2 ردا ةلظمروعدتللومالظااروعدلاو أ ثنح|

 راغصلا روخدلا( وخد ال ىدةمىأاروح دءاموذماهنمحرخا ىلا غت هنا لاه هرحد دقو

 || بوثراد_خدلا (ةددخد) هريغهرخ دو رخا دو هذ حملا ]برلارخد لا ةيلذلاو

 : 1 ١ اءاصم در تدمكتا لاه تو ذ ىأ تل اذكسي ىأ بزعم ىءزاف نوم ضسأ

 1 ١ رثكال ىأ هر در دال مذلا ىف لاقي نال اردلا (ددد) تاه يادي ل ةراوباابا

 . ًالاراد و نيللا ةريثكى ا رورد ةفان ولحر نمرود هتدهلعىأهردهتحدملاف لاقيو هريس |

 0 .لافو .رافكورناك ل ثمراردقونواضنأ |

 : ا رادد لاا لمسفك ةمعث نم « ههلوو وش ءبءامأ نباناك

 5 3 سدعلاو سصالاق عسير ىأزب رد سرذوأ

 قدوم ام ع ه.فكع داش 5 هرءأدئاولا فور ذكر رد

 دي زونأ دشنأ و تاردوررد ع+ اوةواوالاةردلا و

 اررداها ةّرك ةوسنىف « ةمعا ماض ةرداهتاك

 ”ىردلانةذلادلارسكتد-ةو هاضاساردلا لاب سنئظملاتقاثاا”ىردلا بكوكتلاو |
 0 نبالا ةرثك اضيأةر دأاو اهي برتطي قارس كلا ةردفاو ىو ”ىلسو ”ىرزح و ”ىردس ىلثم

 بامهسللو ديدف أن ءقانفنىأ ةردةوسللو ىرءلارار دّدسا ىأ ةردقانسالو هنالسو

 0 رردعجلاو بص ىأةرد

 معين ةييعدزج سيعمل بتانييييييينوبب

 ين رش هج يدوس 0

0 



 مام  ىد) (لاذلا ل <:

 لساعات كرو 5 ةياحع نضر اكد :أنم شياب“

 هكر *ا١ناكلذو ريدلا "يح ىراصنالا تبانثنب مصاعل لق هنمورب دواز نانا

 ىت>هنعا وح دئرل عاودلا بات راكلا وانزل مسيل عدلا أ ف اولي ناو دا اتقن

 ةريدلاو تماضتو هنجتيغأ ىأ ى دار, دهمالك تاوهنلاش,وءوظدف نوال

 نءالاق ةش مداربذلات اذورادوربد عجباو درك ةمسراغااب ىشو ةعرزملا فةزاشن ااةرايذلاو |

 ١ نولول و ىلا هئهقلا لاك وتاارالاوربدلاورالا اة لاق "ىم_صال ا هفعص دقو ىنارعالا |

 ةريدو مالا ربدو ليقلا فالخربدلاو تار مهيلا دربال لاقاك ةعامدلا لعجردلا |
 ٠ تدمكلا لاق هرخآ |[

 1 بّرغمو أش اهرب د ىلع « بلطت ةسمشا !لوأ ن نمالدهعأ

 ربد لام لاس: ءاوس هعج-و هدحاو ري حسا لاملارسسكلابربدلاو دسأ ينم "هل سقربب دو ْ

 ةربدلاودب ز لأن 3 لامار ةعشلا كرو لوو نلاو تأ ا

 | ةنعزهل انضر اك رحتلاو ناكسالابةربدلاو 1 رغتارلةهشم لولا ْ

 دنءاريخأ خي ىذلاودو "ىربدلا ىآرلارم ءاضدأ لاق و رابدالا نم مءاوهو لاتقلا ف

 اهتقورح ”؟ىف ىأ خفلاءاب رب دالة اللا ىل_ هبال نالذ لاق: دب زونأ لاق ةاملاتوو

 يا نمنبك اركسلطادخداردلال ملال راو ! :

 ةرالاو غسرلا رو ءىذاحام رخل ادزوجذ زاب عمتسال فا بيري

 ايت نسخ افلا فال حادقاا نمربادلاو ٌْ 1

 افوطعاح دقرباداا ضامح 2 هجىف ئفص تن دزطخل ١

 لاو زئبأ ل شمجر عامقب ىذلابادأ لجر لاقي مهنمقب نمر 1ىأ مهربادهقلاعطقو' ١

 0 رف نماارب اتت تأ اويالاو ئن ىلع ىوايالودحأ لوقل شيال دييغو ْ

 اد صأو ىومصالا لاق هدة اا اقم نالفورع ,دنمالسق فرز. 1

 | هبرب دأاذاوةلانقالاو هذ هب ل٠ .ةأ اذاف كلذ ل هغ: ممن ذالا فود هر ةرايدالاو هل امقالا نم

 ةربادمةاشلاو ةفزام اك ةرايدالاوةلامقالا ىهنذالا ن «ةةاعملا:دلطاو ةرادالا وهفأ]

 ءاعبرالا مون مسا منطلاب رابدو ةرادداوةلايمق!تاذ ةقانواهتلب امواترباددقو ”لباقمو 1

 ةراشملا ىهوةرامد عجب ماكل ايراندلاوزامدلا لثم لالهلا عفاامرابدلاو ةعدقلا مهئامسأ نم ْ

 اهيورغرابدإا ولعت هيرح بع 8 ةيشرح نعنزملاءامر دم رشي لاق ا

 ممل اربدوامدلا لباسقت ىتا مع, راروب دلاو اهتقو تهدام دد ىأ ارا دةالصأ !قأينالفو

 تاهيهلاسقي و ىنةعربدأو راهنااريدو هب بهذئذلاربدو فدهلانمح رى اروندرب دب



 ) هد ظ (ءارلا باي «0 0
 0  اسمحم مييسشسلا ---

 ل ىلعنبننس هلا نب نسما نب هلفا دبع نب ميحاربارهقاسمبو ةيدابلانعضومءارتنابواذهو شو أ

 [|دونخمأو عبضلاروذنلا نزو ىلعرونخمأ ..( رونخ )» هنعهقا ىمربلاطىبأن ا
 أرح انتا عبجلاو ةريزغلا ةقانلاروصتماوري كىيكسرمخالا 06 مخ ةهادلا اضوأ

 |ثورلا ىرجتن ارو او ني ٌرشنا!نيب ضرالا نم ضةةااروغلا ل.مرودللا ( دوغ

 | هلوقهنمو حاسمارا اودونروثلاراشو هناروخ باص أ ىأ ارو هرافن هنعط لاقي 4
 [ارسكناو تعض ةروؤخ رود لرلا وراس اراخو را ولاد الع مهل رخأق ىلا عت

 | ةساظااداو قأب دئاصلا ناولصأو تودلاوراوخلا نمودلا.ةءفاطعتسالاةراذسالاو

 ' يف ىلدفلا لاه اهدمصد هم قاذف طعتسب - فأر رض هندأ'ل ارعش ةهساك ىف

 1| اهرب ىئتاشالبلخ لاوس « تاذمورم مأاماكلعل هز

 || كي رضلارودلاو اهانفطعو اهانذرصةراخا اد ريغ ذك مضوء ىلا اناطملا ان رخ أ لاسفب 22

  ريرخ رعاشلا لاه روخ عجلاو :راوخ ضرأوراّوخ عرور او لج رفعذلا

1 

 / زوالاو مؤالاتاءاحلاقمدال ٠ ةمأىلءراوخ ةو نأ تن أ لد

 | لجراترخمت لوقت رمشاادضردلا (خ) زوخ عاب او هرب زغىأةراو> ةقانو

 || رعاشلالاه كاهتتاراشورئاغ تنأف

 أ ظ ايارعأب تاك الو 8# ةربانع ريخ ىف هناك اخ

 راجل نم مسالاراسلاو رارشالا فالخرادلاو الامى أ اريسخ رت ىلا عت لوقو أ

 ال لاه ةريخو ةريخ ةأ سما كلذكو ففذشو د دش هريخوريخ لجرو فرعب سدلو ائقلار امكئاوأ
 "|| تاريخ نيف ىلاعت لاو 'ئش لكم هلضافناا هو ةريخ عدب تاريح مهل كئلو أى لاعت هللا
 : || "اهلا يفاوادأت تاغصلا هب أري نالذ ل سقو ه,فصوال هنا شفخالا لاق ناسح |

 ”ىل»اح مبيع ىدع ىب نملجراةدسع :وأدشتأو لعفا هبياودب اير لو ثنإ وعلا

 ١ ٌتاكلملاة ريش دنهتالبر 5 تاليرلا عماجم تنعط داو :

 . رشات لو سانلاريخ نالفو ةرخ لقت لو سانابخ نالت ليضفتلا ىعمث در ناف ظ
 ان 0اس رعاشلالوقامأو لعفأ ىنعم ىف هنال عمد الو ىنمال

 | : ”هل_ ضن نيدااحو دوه نم

 1 ّْ ا يسم نورا 0 دسأ بئر ئعانلاركبألا ظ

 شم هفأن ىريش دارأ هئال ءاشثاغاف ْ
 ارسكلاايريلناو نيهو نيهو تيمو تمم

 ا أةريطاو مركل

 || هللا اتخ ا كلوق نم مسالا ةبنعلا لام ةريلشاو صصالا اذه ىذا هتاراخ كلوق نم مسالا | ا

 ضل !كلذكوءافطصالاراسخالا ونيكستلاب اضيأ هللا ةريخو هقاخ نم هقلا رب د لاسقب
 ايمتادياابنال ءاملافنلالا٠ نم تلديأو ةدئازامالءانلا هنم تفذح ريخغرات ةريغشتو

 مدا بمرن ددرع مار مسا لاقي ةريسملا باط :راضتسالا وريبكشلا لاحيف

 برعم ”ىريكاورانحلا هبلاتضوف

 اياد راو لمفلاةعانوب فلاب ريدلا 09 (لالا رسل

 ددسالاق رولذ ىلء عم ا

 تاس سس 25 اا سمس

 ضان



 6*6 ( رجال امال (ءاحللا لصف)

 )كاي هللاءرطخأو اروطخ مضل رام لاس ىلارطغ وىرازغلازدببا|
 ارا 60 نش

 ا كلذكو ىدمألا لامه عنق ازيدش تنكو هنو أذا ارفرسكيلابر فخ أل برلا ترقخريغا |

 ترةضولاه رفخأ ماذا سس ىرفتع ١ كذهلا بدت ىيالدتتتأو اريغنم هترفخلأ|

 هءتردغعو .دهعتضقلاذاهرقشأو اريح كا نوكين أ هناأسو يت رطتخا اذار | ا

 ىو عذلابةرفملا مءالاو ىلمقعلاحار 1 اوبأ هلام اريفخ هعم تثعب اذاهن رفح اضيأ لاسقيو |
 د دكر هلا رتاورسسكما,ةافشاو يشل ةرافلا اذكر كنرفخ تفو لاق ةمدلا ا

 أ تنروفاششناوروشنا فضل وةرذدمو ةرغنتي راب رسكلاوز فخ: شتم لاؤغتاامأ| ظ

 7 وخسورخوةرخخأ( رخ ) نابلخلا لاي ولوفلا ركسلالاثمرلللا راخ]) ىعصالانعأ

 امته تابنالا رهبرجللا تدم ىنارعالا نبا لاف فرمصة رس لا ةيروسةورعو رق له

 ل و لة دل ااه يماسخل كاذب ثدعم لاس و اهيررغتاهراقخاوت ردخاف ا

 رونو روس اكلا طيزك رهغلا برشا مئاذلاريهئاو رشالوريخ ىأر خالو

 ْ سدقلاو عا لاهو راج ب ةعفىأ ٍ

 رغأنام را ىلعودعتو ٠ #* رع ىف ز”تر ع نيزاسأ 1 7

 مضار عأو زانت بالا دومتفلاو ا ىارخلانعرخوءادلا رضا لاول ١ دأ

 نيل هب ىلط د ئث ةرمغلا ىفةغلةرهلناو ظوكللاب ل مرتو لدا فعس نمل معن ةريغص ةد اوه“ 0
 وو سا ىدرَذ اورهلتا نمهمف لهوا بدطلاو سنا !ًةرو نوللا ْج

 | مهنزىأ مهرامتو سانلارامجن ىف :غلمهراجو سانلا راج ف لت دلاشيو ةربمللا 8

 نلشلاىو ةرهللا ةنسطا مناوذأر !!ترقشخا هنملوةنثأ رمالرانهلاو مجترتكو مةعاسجو
 ره ىف مدمس !ىراون لاقي ؟ وى *نمئلاراوام كب رحصلاب رتيناوةر هللا ٍلسهثال ناوهلاَنا

 وشو ارصشوأ لمرلا لاب نمل خو فر نمءاواَوام هر ثنكسلننالاهأ ىداولا
 لجرلا لاقي و مهنمدرتس سيو هي راؤبافف ىأس الار. ىف نال لد مهاوق هتسو لاك

 اهرهرأ كح ىأ ضرالانرهلأو رهناةل ى دع وءارذااه بدي وههيعانص لا خاذا
 : هشللاه ةيرفذ أ ءىشلاتردنأو

 رئاك الانيزبلامأوي”ىلع * ةنظم وقاارخأى تح كتفلا !
 | ىعره دقو هبرىأ تس طلا# رج تدحو اضن للان ومع ران لم مهن )سائلا

 ىذأا ةريههن اوم اور دخلا ارثكنأك اذا ره ناكمو كنع كرا وناذاارجسرمذ هركلا الف

 رع خبز ىدنعلاسقن : ةردلناهنف تلهحارخ ارجن هرونأو ة ره انيحعلا ت در نإ وقت نيمعلا ىف لهع

 أه داهك نالؤرجو هم تيصتساهزمخنأ لحزلا ترجو رزعتولأ تن تكايزي قارطفنناإ

 ٍر "اسّدو سيو اهسأر نست ةأشلاة رم اول“ انارغنبو ك هب وره لاقي ةدظفتلاريمضتااو اوك

 ىرصاخ عمضال لاةيوهم نأ ناكملا ل -رلانعامخو ةطااخلاةسعاخحلاو ءانسرلا ل ءماغدسح

 ا اموقروخشسانمداعمثد ده همموم كمعتساىأأن الفن الفرم او ىرتتسا ىأ ص اعمأ |

 فورعمان ذفع مالك اذهزيثك نيد# لاهو مبلع كا تواروق مهدخ أ ىارا رح أس اوأ |
 هابا نكتلمو ىل ةيههمنظع هالو فرخ أل جرا ل وذي هر ماك داكم ال نعلاب ْ
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 (رلش) 200011111
 ٠ْ ًاراصتخاو هن ءرقأ ايامك رظااراستخاو ناكم ى الت قح هعطغف قنأذخأتو قب رطأ

 طوشخأو اراريضخاءىشلا ضخ اورضخالا نولةرضضملا ) رمضخ]) هزاع !مالكلا|
 اهمال ناو ارضخاولاهناتءاشدمىلا عت هلوقورضخأ ادوسالااومءاميرو انأهنريضخو | 1

 ناولأ ىف ةرضحلاو اهرصمةرثكل اداوسقارعلا ىرق ىعمو ىرلاةَدش نم داو..لا ىلا نابرمضب
 د : ةرعسلا سانلاناول أ فو حزيدااوهورضخ آس رفلاقن ةمهغداهطاا ذك ةربغل حلا ولنالا
 أ (بواىنأ نب ةينتء نب سابع نب لّضفلا اوه .ىهللا لاق

 1 برعلا تدب ىفةداطارضخأ « قئفرءدنم رضخالاانأو ْ ظ

 ا ًااهواعي ىتاءارضخ ةيبتك لاقي وءامسلاءارضغلاو :رعتلا برغلا ناولا تال صلاخان أ لوةب

 ع

 | نالءوسلا تنمى ءانحلا ةأرم ا ىعينمدلاءارضخو م ااثيدحلا فو ديدلاداوس
 ٍ هللادانأ مواوقو ةرضخ ةواحاشدلا لاسقيو ا صام نوكيأل ارضان تاكَّناو ةذمدلا ىف تدن ام

 هللا دانأ لاةءامتالاهو ىنعدالا ركن أو مهمظعمو مهداوس ىأ مهءارمش -
 (ىأ (مهءارضغ

 ا اذا اذا لكلا رشتخاو 2 وو اه ا رك ديلا دل وم راض 2م 2

 0 وق )١( ىزتشالتق * ردا رشا انو دورتو "زكا لوقي نشات زج 7

 1 ا | خفلارراضاناو 2 "اك لمخالا جسد ري "ىراضاناواسماط ةراضخ هذه 1 . فى > م

 7 اهحالصود_.نأن بةراشلا عس ةرضاسخلاو لالا لقيلااضيأراضمت او هؤامرثك !ىذلا نيل 8 كيريبمر ل 1

 ش م-هظعب هركا اذهلواههايشأو لوةبلاو باطرلا عسب هبف لتديو هلع ىىهنو دهيم ىشوأا را
 1 ا لات داالا وست ثقب ىراضالا عرزاللاسقيو ةدسحاو ةزحب نمرثك أ باطرلا عب 5 5 هب َى *. كسهرإا

 ا ةر_هاهينرأبرعلا لو_ةكرمضخالادب رب رس فخالا لاقا ا و ثولوثر و

 ||| امملعىموم بح اس اضي ا رضٌخو اردهى ار ضم ارض همد سه ذ لابقيو ةرطماسهكرأ 'ىذدم

 كالهلا ىلع فا رشالارطخلا رطخ ]) ع هفآوهو ديكو دمك لاثمرضخ لا. ومالسلا |

 اأن ارطخوإ_عسىأ لاف ارطتأ دقو هسلعنهارتي ىذلا قسسلارطللاوه سفئيرطاخ لاقي |
 | ريظخو اذهلرطخ اذسكو هتلزنمو ءردقاضبأ لج رارطخو اذك ىلع هرطاخو نينهارتملا

 || اسيأرطللاو رطخءاااريثكلا نيلل لبق هنمو هب بضخ تاسرمسكسلاب رطاتاوردقلا ىفولدم
 ْ مضافا ارطخوارطخ رسكلاب رطدع هينذيريعبلارطشو اي عيا وةريثكلا لبالا

 : ١ / ةمزاود لاه هيدقُن هب برضو: نم دود

 رطل اهك ارو أ نامرغ امرع نع بو" 0 امدعب ل'اجلاقرزلاءنيرق ردو |

 | اوعطق ىأ مهن مه سعأ ارماتلاعتهرف سس وق نسب وكيثأ لف بوت هلوقأ ظ

 ( خراارطخو هباققرطللا نعاس مامر 7 ,وهتدازأ مهضعد لاو همست ىأرىشلا تمسقنو | ْ

 ليزو نعطللهسض اهنخاو هعانفتر راجعا نا رطل لادن وزازتعاو دواطخ عروزتها ارطع ْ

 6-00 رطخو . قولا ىف ع زلاننوراطغ تدلاصم . لاقو ناعط عرلابراطخ |

 داناو هنان رضرعدلا بريش لاسقن امكسسح هنارطخره ءلارطخو هرتتفتو ىشملا ىف ءزازتها
 |ةفيذح س رذمءاراطللاو ةروطخ مضل رطخ دقو رطخنوردق ف ىأراعخ.ل جدو مام را

 ا مم ام ا يا يمس

 1 اجب جت نتعب وا فاو ا 2 يل
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ْ 1 

 ا

 8 مدع لا امس ميس بصح محلا ريب ممل معمل مري بسسس مرسم يل

 وبا
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 600 (رصخإ) (ءانتال دف

 هعاناطق اوهمفتارزخ نما 5 هعاجو نمل ارهطا مواد ْ

 [|| ىيقدلا هملع ر ذ يضف | ذافريثك ءاس ىلع ار اغص عطقي مطبردقلا بصنت نأ :ربزااورب زلنا

 ظ نيرح لاق ندع هن ماب نكيإ اف
 حابه فا رحل ا صاصشت ه عشاجميأ ليقف ريزذشا عض

 ةيقرلافثد- هن ةءلصحج ورق ىل مو ةقورعم "هلع اضي أ ريزانكناو ريزات ”ادحاورزتلاو

 رزامخلا عجلاو ةان :ةل!قورعوهو رص نارزنسللاو عضوم مسادارعش ىف ىذلاريزنللاو

 ! اياكم فضي ثيمكلا لاه بصةلانارزيسلاو ٍْ

 بغذملا نارزيملا نهب واح « هطسو هنلاومل !لفاطملان اك ا

 هدمكقوت ا ارغلا فصيةغباسلا لاه ناكلاّمنا و زيدعاو او

 دصتلاو نيالا دوب ةهنارزيملاب 5 ( ونعم جالملاهفوش نمل ظد 1

 )1( ىل.ةءاار اتم نيانهصلا وبألاه لاك تاه ةمشض كرز 'ولاو ىرزيلاو

 نا وهون امو ارمسخ عملا ف ريسخ (رمخ) ىرزومللاتايشاملاتادشانلاو'

 مك-كبنن له ىلاعتهلوقو هتصقن هن رسخأو فلاب ىلاترمسحو نافرفلاو قرفلا همها

 ًلالهالارب تا اورحتحالا ل.مرسخ الامه دحاو شفخالا لافالابأ نب رمسخالاب
 ريهزْنب بمك لاه هلذح اوال لالهلاريسانفتاو
 اعيزأكلهأةاريساتشاهاغن 5 ةأفكماعاعب رئانمتناماا ْ

 دالوأة-عيزأهبان ءعررأ تيتا ذاللا قش هنا لوي لءافااوهذملا نمريفذاهاغب ىفو ١

 ةراسلناوراسلناو باص امرة كح كاهامن وكس هذ هربغ عسا رأ راكلا هلبا نمتكله |

 هسمق ريش المع ةدئاملا ىلع قامةراثللا (مخ]) لالهلاو اللا ىرسفلاو | ْ

 هنمتيقلاذ ارش هرشخ ئن لاترمشخ لاس يديزودأ ةىشلك نم“ فدزلا كلذ صخر
 ةقطخلا لاهانزود ناك اذا ةراشللا نمنالفو هتراتش |

 ا اكتامالملا ناس دإت عد ىو ةراتبم ب ينيج

 عتكو ناسسنالا ظسو درضختا 4 رصخ ) كلا وءأب فرعنا امونة ثيرت رتشا لوقو

 نءضرالا سع َغةمدق تناك اذا نيمدةلارص# ل>رو ةرصخ لعتو قى قيقدىأرصخش|

 دقودريلاكي ردتاهرصقتناوةلك الا ةرصامطناو هنفةقر ماه هج ىو اهقعو اهمدقم |

 زخم امو هدربدْش ا شمونر صحو ىدي ترصخ لاقي هفارط ىف دربلا هلآ اذا لجرلارصخ ا
 رضحلا مودلا ف ةشملا ظيس ٠ تنااوطبف كا إن رعأشلا لاقتدرابإ
 ةرصخلاو ماشلاب دابءامللا مضي ةرضانخو رضانملا عجلاو ىرغسملا عنبصال ارصنملاو |
 رعاشلا لاق ب 117 ناسنالارضتخاام لكو ظوسلاك|
 رضا ناني ا لواضؤ اذا ه» مهئاطخ عفر ض الا لد زيداكي 1
 ' نان نه رلادعلاق ىشا ىف هدس ذه أ اذا هماض لح رلارصاخو ٌْ

 '  نوطسم ل عه ىف ىثقت» ارضفناةمقلاىلامترصاخما 1
 قئيحاصذخأينأوهو ةمزاخلا ةرشاهاو تجيبي مبيسيدشأااوزتلا داق
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 نزغ) ظ / رايك "1

 رعاشلا لاه توبكنملا يسنك و ولاة“ اوهلاأ|
 روع اه لطلاب 31 0 ٠

 قييامةراثللاو هتسبئشلا :رانخ رش ازوءّدس ةيهادلاو ب ئذلاو لوغلا اوهءامترو

 لأاذا موقلا عام نم قب رس بها ىشلاءاثلا سسك 2 لا رن اوةدناملا ىلع

 "هلق سف ةغل مطلاير خش ءار ذآ"لاو رك دب عفااءنلللا ارح ل امد ةقرلا شضشنةروئطاواوامدك

 سفنالاءارثخم وقو تلات خا فلاب «سف:ت رثخ للا ةيورمسكلاب رت قا سكلا عممو لاق

 ةريملاىلاموقلاعمحرذع) و ىل-اىفماه أ ىأنالفرت_حونوطل 2 ىأ رمغثالا ىرتسدو

 تيه ا زخسض أى ردياطل لاو هيذتملاااكلذوارثاخهتكر ديرلاتزكنشا ىدصالا

 اا ردنا ل خادىأرداغدسأو ردا تملا اذاةردخمةنراسورتااردللا 4« ردت

 دشنأو مهيف ماهأ ىأءلهأق نالفر د أور ددلا مز ىأدسالار د أو ةححالار دلتاء هدو

 ] اضاضعقذيملاهجردخأ ٠ اضاحكصرانزا يتناك هاوفلا
 : 000 ”ىرادولناو ىردخلادمعسوب أممتمراستالا نم ع اص 0 هذ

 ظ ةمرااو درعاشلا لاق انوا باَمءلاة يرادحتاو دوسالا باصسلاو

 [اهركك نمباةعلاريطتنأ لدق ةأراء!ةذهتركيلوة. .ركولا ةيرادلتا رغلا اذا لو
 ظ لاةءانيرتمدلالدما لحرلاا قر داو ةيرادخةقانوداوسل ديد ش ىأ ىرادخر يعبد

 ١ ةفرطلاه هءاظءتردخوىحرتردخ
 سعانهلاك ١ .ردخروفءلياارخآ ٠ انلسرأىلادسااتزاج

 راد>الااهحالأرامتااسمُش 2 لاقو رطملا مهلظأ ىأ موقلاردشأ لاسقيو
 اذالاد_خ لم ىزنلاردخو ىث-ولاراجلا ىردخالاوةردخ 'هلءاو ىدالاردها موملاو

 ْ قرد ةراَر رخنيعواريرخرذ<ءاملاّرشوءاملاتوصرب ردا د ع.مطقلا نع فاق

 ا وب ريرخلاو بر ومعي نع اهطقسأ ىأاهر رح ف. تابمدي برضو طقسىأ .ارورخ رداد داس

 ْ زجحالا فا نع دنسعوبأ حو داقنتنيتويرانيب ةنائمطم نك امأ ىو ةرخالا داو

 ش اهقونأبربتوب اعلا ةةرخأب ديسل تب شنت برعلا تهم لاهم أ

 0 آذاهنطب رخرذتو لاف قمع رح رخو مونلا دست عرش لاقي قيسماو ماسلا توصةرخراناو ا

 لاق لدي ةطالساه ةقلتىذلا عضوملاوهو ةووالا ىح رانمؤما ع عم برظضا

 اهفننمكلمعطتا ابيرخىفملاو .٠ اهي رسسعةبذخ : هرسازلا

 | قم قيضوز للا (رإ زثخا» ىترلاانهب رادئىناا ةءشحلا ىرس عقلا 0/77 حلا

 : لاك اهرخؤعرطتل هن كنانالانوكينأو«لاقيو رزين انيبرزتسأ لبراهرغصو نيعلا
 رز نمءأب ىلارظ مو ”ىدنلا ىلوأ ىف تبعدو متاع

 ىنابعت كاوق كح رظأل اد دكا هنفب ق.ضاذا لحرلا رزان ساننلا نمل جرزدلاو

 ْ ةرزاناو انه هسسسم (صاعلانيورع) زج ارلا لاهو لها

 ' .نشنلو رهظلاةرقفىفذخأب عحؤ ةزماهلا لادم



 يف مخ خ١ (ءاطعالسخ)
 ك0 00000 بمصختسم مس

 1 لاج هيادقل اهناتاسافو م ارغر غني لع روم ىلا تاع تبمكلا لوقو[
 أ دو ءرو لاو لل اىفاهءظيااهار دأو اهأ هاذا ةزيخاروو< ىباسولو-ر © ىأ كريمب يع | :

 الأ ةقاسلادلؤراوكساو ديس ن ن-ناك اعرو ةرحسحبلا هياءرو دتىذلادوعلا رون اوزابنلا 1

 ا ناريس لاو ةروجأ هثالثو لسذوهف همأ درع لدعم ا داق لدتا تح اراوحلاز الوأأ

 ِ | لاقيو بواصتلارواصتاوةيواسملاةررامحلاو مانلاب عضو. فلاي نازوحواضيأ نادوحو ١

 [[| اناوج درامىأاراو-الو ةروالو ةريو>الوارب وحى ا عجرامو اباوج «ىلاراسأ اغمتلك |[

 | يقر وفن دوب لوشل اريدو ةريح وا راح 7 هقطنتساىأ هراحساو

 ناروو ناريس عجوءاملا عمرك لاورادو عقتجا |٠ اريحتو ريكذ ان أ هنريسسو ىرابح
 جابمعلا لاق غد دساا رمشلاريمكساو ءودل هصنيلاذاوئابرث الجرو ا
 | اررخاهنا مال «  اريصتسا اذا عرسلا عمست |
 | بيوذى أ لوقهنمو "الما اذاراصساوءاملا,ناكملاربكد |
 0 بييتومل بامبو عقجاواهيفدّدرتأ .اهبابثراصتساوىبابسش ىضقت ||

 الحر حدع رعاشلا لاف هقوست عبر
 ١ مدهيوصرب زر بت سم نم .٠ مهرط«رغتلاب هياصصأن و ْ

 الأ ةفوكلا برقبة م دمرسكلا ةريخلاوءالبر كب ريظاهنمو ىجلاوأ أةريظلا هش حابب ْ
 || كم آال لا ميواغلأ املا اونلق م "اكس امقرب_غ ىلع اضيأ ىراحو ”ىرجاميلا ةبسنلاو ٍ

 ْش اديأىأ رهدىريحأ||
 : | اه رز ىف ةقاذلا امم هيشثوروب عمملاو ةهظعلاةدازملاريولا (مخ) 60 لصف 0 ٠

 | لاؤسلا رابضسالاو عع هتريخو اذكبمتريخ اورابخالا دحاو كيرصتلاب ريك اوءاربخ ىعستف ||
 ٍ |ضيشتوعورابلا معإشي أ ةريخلاو ةريخف كا ذكور اماملا ف الري اوريضتلا * 'الدكو ربا نع

 ا | ىراصعلاو ىراضعلا لم ءىرامشلاو ىراتشلا ع-جلاو ردسلا تيقن . عاقل ءاريفناو :آراا

 || ةوخرلا ضرالار ايمن اوءاربخو ةربخ ضر أ وربخوهفرمسكسلاب ع. بضوملاربخ لا تازارتفلاز ١

 وهو مضلاب يلا مسالا تع نبأ نمأ سعال اذاسغ تربخ نأ نماضنأ لاقيوةراتاذالا ٠
 | نمح رخام ضعس ةسءرازملا ىهوةربافاه_:موراك ال اريرخلاو ل! ءااريس ناوي شلان اعلا( (إ

 عطقن ىأريبفلا اضن ثرهحلا ىفو تابنلاربسفلاو رس كسحل باشر رييناوعو ضرالا

 | لاهو اهريدخ نملاطاماذا وس مكلاوبأ لاه بولاريسفل او هلكأ انو تانثلا

 ّْ اوس لرخ كاع ناع ال ىأ لويس نرخ ال مهلوقو لبالاءاوف دي زريبخلا دسعولأ 3

 لوقامآو ريظتاربطنا قت ص لاقي هن وت او هول اذا رسكلابةربخو مضلامارب نع سلا
 ظل ىلع مالكلاح رخأف موتملق مهتربخ اذ كن دب اب رمق مواقئريخ ا سانلاتدحو ءادردلاى نأ

 ىربدلاهملع لاقي زاخلانعضومريمخو ماشلا ة محام عضومروباهحلااو ريحا هانعمو مالا
 ةريخ اوريخك لاقي دعو أ هاك ما سلا بدسنلا مذلا«ةريهناو اربدخ ىجحو

 راتشو وف هرتخ لاير هسفلارتلعا اهل اومستقاو اهو ذفزاشاورتثا اذا
 نم لزني ىذلاكو با ارسلاك لممضي 0 ىلع موديالئش لكرو عيدا( رعخإلا
 ” -_-ك 2 ع تور ل م ل حو سو ص و ياا ا ل ب يي يبي لي يللا

 8 تح لا مص



 ا

 (روح) (ءارلإ ب ان) ناو
 ل هدب و حسم

 1 ا وهو نعلا نم 10 از عيصبم نا مروا 0

 ظ 00 ا ل وق نتن وخستلا نمتجادلا باس ولسنا يرصتلارهلاو ريغ رعلا

 .سرقلاو صالاق ارحردص
 ظ رج سرفافكتمانلابحأ « ادغاذا بايضا|نب دهسا ىرمعل

 ىبلاقاطلادةعةريشملا رس ١) ضرالا رنشةيديدش ىأزاف لارج ث معو رضلاب هرمعي

 ْ 5 يوببسلا# ميمالارعدقلا ةرقزيملاا ورقزالعا ((رقزنح )"ا سنلاةف ددم ىهو سوةتلاةرينمخلاو ||

 | اروؤوارو-رودزاح 6 وح ] تبثبالا هذئازز لهتال ةنك اسةناث”ثتتاك اذانولا |

 ْ ْ ةدأ ؤاد_هيناصقنلا نمككأر وكمل ادن رواانمهقنايذ :وعذوراك امدعيراس لاقي رخو ْ

 لح رالال_ث برضي ناصقن ىف ناصق ىأ ةران م ىفر وحل فثماىف و مةلار وما كإلدكو

 رعاذلا لاه ريدي ىمأ ناكها ذا

 رو- ىفموةلادازو ق-ءذلاو 5 او دو دز اه غضملا ف.ةخ نءاوادهتساو

 ْ |0000 ا ادا ل ةتلكل تنل كايق نم منال اتيأروشلاو

 آل ىآةديعوتأ لاق رهثامو ىرسر والركب ف زارا لاه كلها اضياروملاو
 هولا را اوان ١١ نمو الهلا ن هطركاف وعزل احتالكر نانالؤروحركق

 | 00 كراش اوراطسلا كين عضو ىروت تامل راحو ملعلا نساهودتوأ

 رعاتبلا لاهو جرملارابقأو ْ

 | رولا هراع ماهك نع الاوز اس ذنب يماعو:. نك

 لا ىزابلا نام فسيجاضلا لاق ةرو#دحاولا لالسلا اهم ىثغيوج دوا روذلاو
 | ءاروسة أس الاةءاهداو-ةةش ونيل ضاسةدشاضي ا روملاو روما للان نقزمجاسغ اك
 | ئردأ ال ىعصالا لاق ضء-ايشلاروءاوارارو-ا هتمعت "”رو»الاّش.و رواة

 || أ سلولاقر ةبلاوءابظلا نمعأ ثم اهاكن علا دون ناروشلاو رع وأ لاهو نيعلا قزوملسا ام
 : ا 0 رقبلاوءابظلا,ن ممنمال ن وعلا روح“ انا ل قاساوروح مآ ىف :

 تاديدث لا ضارسلا تانةذلا نيعالا عد رو-تارّوح نيعأب حاهلالوقو اهظدسلا

 ا أ لانقبو نير اسقا زاك م جنال نورا اولا مالا هملع ىسع نباص ال لمقو قدملاداوسأ

1 

| 

ِْ 
 أ

 همم يمص امل رس م مج يل ياس 02 جس ميصخاع ل

 ْ ظ  ليقو تمن مى زاودسو ىتع نيارعبزلا لو هيلع هنا ىلا ص ”ىهنا1 لاق رمصانلا”ىراودلا |
 ا ىركسشنلا لاهو نوماس تايزاوملاءاسننل ْ

 جعباونلا بالكذا الااكستالو 7 انرتغ نيكي تابواوعلا ىلةذ
1 
1 
0 | 

1] 

 ْ ظ لعن شيفيام ىروحأب زريعيام لاقي تيكصه اننا رت دملاوهو بك و كروحالاو أ

 ١ نمرو-ام هحوتفمءازلاو واولاديد ثنو مضاانىراوألاو معاسشلا ضسالا "”ىروحالاو |

 |ةدو ا ةنفللاو ضيباهتض.بىأ روحاف يرزحو اكراؤح قيقداذعو ضيقأ ماعاتلا

 هروح ةةةللا فل نك 000 ردت وماذا

 0 صحم سم اج ل مح عج مصل

 ىل وتو

 جا ا عج محام جمس مصل ا



 عع خلا (ءاا لاش
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 سنع مادا زوجيالاك هما ازاجال لانش قابلا ف ف ناكسولو قطع مدل هنال راجت

 اما تيلقشر هل ان غوبصملا تدرأ ناف سماحالا عبسي او رججأ لسجرو: مرة دكا ٍإ

 ًااونكسمههلا نمموقةساحالاو ممل ناؤملالا بلغأ ةرقشلا نال مدقلاءاربطاو رج عجلاوأألا
 .اذاه راو مشللا نار الا لاج رلا كد أور بضم ىف: يسف» ةفاسضال ايءار م اريضمو ةفوكلا أ
 ا : ىعمالا د نأ ف ةولقنا هيف لشدة ماسالا تلق | :

 ايعاومامدقّن ب تنكو:ىلاع +. تكلهأةثالثلاة ماسالا نإ: 0 '
 اعلوم لازأ نلف نارفءزلا هم. ىلطأو نيعسلا سسللاو حارلا 1
 | ءانعم العلا نيورع كأن ءابكحي ضسألاشبالو .حامسديسأ ل ولاقأ]|
 | رعاش ١١لاغ مهجر مج رع ساسنلا عبج ١
 تدري وبرج نرخ هيلو 5 ا :

 1 ل ا عت ظ

 اريهرلاهاغاو مالسلاهملع جاستا ةاعفلاسنبررادقسةلدوعرجأو: ةديدش ىأءارح /ٍ

 ١ سلا ديقيسسول لعبف مهووأ ديولرقنأ تكوراو ننرلا"ياد دورها 3 :

 راشؤ سرا كيما ثول ١ 0 ال ا ةيلمجالل للا هيي ْ
 : ةشمابلا لسا دئاصلا تدل او اص بسنت هرم لم الثل شفر ودلال وبما ةراجةراسلاو سحولا|

 م 600 ([ةودناشراحو راجت درافوستس  ايترالاب هسا 0
 . رعاشلا لاقطقالا بلع فذ ةالعلاو ورجح ام هقونعضويو نابصن نرجس ناراسحلاو ١

 هبدلعالوهاراوجالو. و هياسابف ىواشلا عفتتال

 د: الق[ فتح ارمك ريكي دمج اس دالو أ 1تابع داع نمل حروهراس نمرغك !مسملوتو :

 لاه روغسعلاك ربطلا نم بربض# ةرجلاودإةقالاو هباج أن افر هكل ا ىلهاعدالاد أ هضرأب

 رجلا اهيف ضبدت ف اصلا ذاق 35 ٍةسفح دوسأ مكمسح ايست ميلا /

 "بعنةلفغتافغاذا .٠ بغّنهب رشتارجو نسارلا لاق ةزجتبساولا| ْ

 بتكسلانءادشنأو ةرجورج لاّقيف ففتح دقو ْ

 رمل اهئاجرأ ىلع ضبتارذق « مولزانم حصتم_هكرادتالإ ا

 لثمراج دج اولار فيلا ىفريهلبا بام ؟ةراملاو برعلا* الشد _>اةرهلما ناسا باو

 اهمةلاةراجو ةضدملا نوفل اخ مهورجش ممم دوساولا ةممركلا نم ةقرفةزمهخلاو لاغبو لام

 راسفط ل خ دن مهل اوفو راج عمل اوةرورمضالرهشلا ف فم>امعروه رجة كش ءارلا ديد شن ا

 ميياريسكب رمح اور صيغ ىأ آو دو ريب رمح رخاف ريسج مالكي م اكيئأز- , .

 ةزيمل اورب لل اوبدلب ٌةزمهيلا من ىصاحأو صاخلا عاب او ىنالانةمسر الام وه ميلا ضر را ا

 اذامضلا درج اريسلا ترج لاقي حورتسلاهيدكؤت هرهاظرو دعم ضرب ًاريسوهوزكشالا | ا

 لوف برعم تعبي هطاب ومسنأو هو يسن رانا رسينوةجب ل ءرتقتو هيأ



 (رع) مارابللا د
 ! / وقود ورشاح ىو ذخ موقو “وب نيطايشلا يصتنأ ىأ نورض نأ بر ذوعأو

 ْ | دماعغلاقو نيبلايدلب لاب روطيحور دصم لالا ىف

 1دماغ ىزو للا لدَملا ىفامسأف * فريشع ندثاك ارم 5

 ٌْ نوال مسن الاتي تثناواد_>او العج ناءاام»و ايضبأ ةهلسقو دلي مس ءاتوهريضحو

 | 0/0 روم رضحا ده ت اقذف رض الاه نا رعاىلاشلا تد رعأو حفلا ىلع

 | لوقا كازكحرانومتضذةواريض> ترر ءآت ومرض اذهتاةذىلاثا!ىلالوالا
 ْ | امهتمردصلارغصت تومريض-رب_غمتل او "”ىرض>هيلاةمسثلاو نمره مارو ص ربأ ماس

 ْ | !ممطب مظعل كل ذب تنعم عضاارتباض- 0 ردح ةمراضللا نهنالف لاقي عدلا كلذكو

 ]) ١> ماض .ذشانالر اجلح]تنضغاله < 2 .ةئبطاالاه ةفرءموهز
 |[ | ردت بطو نولوقي م#منال ع با ةيذب ىلع د_اول مسا هنال ةركسنالو ةفرعم ف فرصا .الو

 ِ ًاراذملاو متل اروظحملاو ة--ابالا ف الخ وهو رخل اراغخلا راس ( رجاضح بطوأو |
 ا شوك رقد ةرظالهعي ىذلارظدحل او دربلاو عب رلا امة ار كش نم لد :اللل هت ةريظلا |

 | دكلتلدلا ريدا لمَ !لجرلل لاسةيو هيل وعفملا عج هدمت نمو ل غافلا هلع هرسسك نك :رامدما |

 |قعجتليفو مهواهعتمو هد_دئءاه رظد هن الة رب _ظدحلا اومأ ىع<هارأ ددنعوبأ لاق ةريظللا

 أ رونا ار فكس اور فل اةدسح اوةرغجلاوا متر فتساو ضرالا ترذح 0 رف-) ةلوعشم

 | ًاوهلاقيومدهلا لم وهو ةرفذان محي ردسي نارتلا كير ىلا ررفذلاو ردع نأ لن اح

 ا رفاو>دن-اورفاذلاو رف اقدذلتا ادهوانسيتتااولاه دشنو رفح ىذا !ناكمملا

 ْ لاذ مدقلا فرعاش !!هراعتسا دقو درادلا

 1 راللياطانتم رع عر كما ىلع »* ه- أر ت-ناداولاحرباخ

 موةلاق تلا لاعةدو نال را هدوععأ توةعدلاق :رذاسلل ادن دقنلا لثملافم-هاوقو

 ىاةرفانحلاى نودود درا انتا ىلاعتهلوذو اوقتلااملوأ دبع ىأ ةرفابحلا دنع اول قاف

 ظ َ راعو هفس نمهللاذاعم ع :تنشو عاص ىلا ةرفاحأ ىلار ءالازءادشنأو انهأ ل وأى

 ' [| لاقيو تعلصو تيشناد_ءبايصلاو لها ن واية فول نبك اميلاعجرأأل وع
 1 ل ىلءاحام ل اد هلز ا رفح هرفح و ربقل اريغلباو هنمءاج ىذلا قر رطلا ىف ىأ هترذاس ىلع عجر

 || | ودرس درفت دقور غم هنانسأى ف لوغتو هملع ن نع+اعماف ةقابنلاالا ا هرفدلدملاوالا ١

 ٌْ | تائسالالإ اوصأىفق السود بوةمدلاق ايارخ[نديفاكاا ع اييلامر دك لام

 ||| ارفح ترف دقو كيرضتلامرف هنانسأ ىف لوق:دسأو يو اروف نالذ مف بص أ ل اتي و لاق
 هعظاور تيه ذاذاحورةلاو عانرالاو ءااللر هه ارذسأو نيغللا أ درأ ىشو امعت تءغت لام

 أ انمكرذبىلا عيباسص الا تاد ةبشلن ا ةارفا او تنناكرعشلا ل امم ىرفطاو اهربغ علطو

 1 .رةهتساو ءرقتح اوهرقحو ةزاقس مضلابرةح هنم لوقت لماذا اريغ صل ريق ) رقح )ل ْ

 . الااذ هلامؤر' فضلات ارقدملاو رغصتلازيذهلاو ترغاصت هسفنهبلا ثرقاحتو هرغسّدسا ا

 0 أ «ؤاغلا هب صر ركياه_سحو همج غافطلازاكستحا . ركتش ا ةراقح ىأ كي ةرت مالا | 0

 || ماغذازاجاغاو ىنعع رامجتاو ئذااّرحادقو رجالانولةرهخا ( رجح ممطلانةركتطاوهو |
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 راجا :



 م ىأىب يعمم تلا نرسم ؟اببدشلاز رع 2 و قضت 0 اء 4 ىض ع أ | ظ
 هلك لاسق.و نكس سمءازاندلاب رمالاو هواننفو هب رقلدجرلا رشح (رضح إل ىسح | ٌآ

 1 كي رصلا نالؤرضخي هنلك ب وةعب ىدحو هنم ده ىأن الذ نءرمضعجؤ نالذ ةرتضم |

 ظ ارم انس - نالفو ءاملا ىلا عجرفارضخمنا ولعسلارمضملاو ودلا ف الش اضبأ رمظطاو |
 | نالف ريض هتلكوةرضاحاو ةرضحلان سحنالف لاق رمي بناغلار كس ذب نع ذاك اذا

 ش0 ادعىأ رمح اواراض- ا! سرفا ارم لاس#» وذفلا ملا نرمضلساو هبرمذحو هن رضحو ْ

 ١ أرداونلا نوهوراشحلاةيالودعلار نكس ىأ ضم سرفاذهو تبدأ ئرشعتساو

 ١ | ةيداسبلا وهن رااوى رهلاو ندملا ىل موةرداملا فالخت رمذاخلاو ىذانما !فالخ رضاخخلاو |

 نالذو سم مدبب هت كان فالخأ

 00 ابل عند

 امزكتوةز لالا نياق # هب : اك دايو مف ريضاحاس ا ْ

 اورمضح ا داراض> موقءالؤهو رضا ءاملا ىلءلاسة,و دن بتم ىأاذك عضو ريضاحئالذو

 ةرذكور فاك تم ةريضحو مامشورضام ها ما ىلعو دا لاق رضاس#و ءامملا

 ناقل ل بزاراب ةلطر وت هوا نافلحتنزولاور اضح لاشي ماا دا :

 عيتلا لاما اذاتامتلا درو 2 .ةشفوةرشسلا لل

 ىلذهلا لا رئاطللا عجلاو

 رئاضاااهلءقأتالرادلا نم ٠ ةقا-ونورعدبورحلاجز
 ىفوا ريض ةاش 1 ةاالاق دروسأ | ن ءال لا ىفوةّدملا نمح ردا ىف عتجا ام ةرب ةريضحلاو

 ٍ ةبلافملاكوهوناطا بأاآد 6 هس ثائر شاسو ىذقلاو درسل ا نم دولاد_هبهقاتام

 ءاودم هوم دجلاو ناَمقلاَلبآلا .رماضيأراضلساو هعم تو دعاراضح هنريضاسو ةرثاكملاو

 اهراض-واهمؤش ضاخنا تائب :٠ © اهعابس عب ريالا ىرتشنالف بيودوبأ لاق

 تعجاذ اراد ةقأن لاقيو ميش داولا ع امهواهعشور عوبأ ءاورو اهضسواهدوسىأ

 لوقي ىءدالا ناكو دي زى أن عرضا ىف ةسءأق الاةرامالاو ريت دول 'هلدروهوق

 انارتةيدانلاجر ىأف ه هتبع أ ةراشاا نكت نمو ىاطقلا لاه فلا, ةراضملا ظ
 أر كلا رضحماز اوك وشرط اوارودد- ل>رلارم خط دقو ةسغلا ضمةةروضالاو

 ىلعرب رك ىل أك !!ناورئوباند_كن أو لاق ةأىماموملا ىذاقلا تريضح لاشي هيفةغا

 فامالاو مب ممر نك * ترض>انتاحاحاذااناغ-نمام . ةغللاهذه
 ًوهورشللاقأيكذلا ارضي ورم دلل فر ةاريض ل دتسدو مضلاب رض لوب مهلكذ لاق

 أرمثك ىأ رودو رضع نللاو ىسععةريطخو» رمضدحاو مولا روح وئداسلافالخ

 : ىلامت هوقو :روذ 2 فكس لاو دلعي تنرشتم تلا لاشي مرسلا ل هلا

1 



 ) ريهخ) )م ارا بأب) عم

 01 باوهنب رغلا لا ةرمثحنذأأ ل قدقو بكسءاموروغهام م اوقلثم وهو لءالا ىف

 ” ا رفصاماذاح رع طياعاك * ةرسشد هرم نذأاهل

 1 ماسم ل نيةدسالا كلو اري ديمي رشح دقو ى.قدرمش- نانو فطاامْدَدَعْلا ند هريشااو

 لإ ةدحاو تيرضلا ريتا طنو طئو دروودروو نو>و نوحاولاه ام ريش ماي مس ومس

 هدو ازات>م «ريثحأو ف مهريشحأ ساما !ثرمو ضرالا باود راغص شوتارسشملا

 شوح-ولا 1 او فرصا و إلا رمشخلا مول هذمو

 نيسشلا رسكيرسشلاو هةكلشأ ى أن الف لام ةنسلا ترمشحو اهتوماهرم دع لاه ترمي

 ظ دانأ» ءاهسأ ةسونسىل لاهو لسو هيلع هللا ىلص ”ىبئلا ءانعسأ ن ميسا رش اك ساورمشلا عضوم
 | ارودملا ويقاعلاو ىدق لسع سانا رشح رشاطاو رفكلا ىنهللاودع حاملاود_جأو

 ئ ومس (رمح) ة ةروشحىننالاو روش-سرذلاسقي نيبنللانفتنا لورا لاشم

 ||| تناوب هلاو ةيرابلاريسخاو يطل قيضل اريصخساو هي طاحأو هبل قيض رص هرمصحي
 أ عطقنمىلا هقوفاسخ اضرتعم سرفل اوريعبلا بنج فر هظي ىذلا قرعلا نيباموه ىعممالا لاق
 ْ ديللاق“ بوجحت هنال م اريصملا ربنا

 ؛ مان ةريصاا بام ىدا ّنِ> 5 مهن اكتاىرلا بلغم ةاةو

 ا باهرلا ىلغ برو لاه هن اطااج سال هانم مس بم رلاساغةءاقموىورو ْ

 1 رد: ا ني نامءنلا طاس لا فرط دنع ىأ مامقري_هملا ف رط ىدإةدسع ىأريسغىورو

 ا دورتلا عضوم ةريصملاو ارب صح نير فاكلل م هج ا ةلعسو ىلا عت هللا لاه سن اريصخلاو

 ||| ىشحو ل_-رلا ةرخ اك ل_هصفاهرخوم عفربو ريسعبلا ىل_ءقلتةداسوراصالاو نيرا

 1 رمصتح لاش < ىاارمدألاو مسعبلا ثرصتخا هنم لو ةتل حلا ةمداقك لنصف اهمدقن

 ىأ مهرو دصترصح نانةيردصلا قيضاضي أر يمللاو ابعت بعت لئمارنضحرصحب ل جرا
 ْ ا .اهءارجاهنودرصحت ءادرج »2 ةفدشم عامك ثد تصّناو تاهسأ دسللاق تقاض

 5 8 زاجأف مهرودصت رص كو اجو أ ىلاعت لوقامأ و هللا ءذه لوط نم مهرودص قضت ىأ

 1 ل_غدودق عمال اهيوبيس هزوح لوالاح ىضادل انو كسي نأ نومفوكلل او يقصالا

 1 برش لاق يورعوبأ لاف لج معاي ا رصحو مياععاع دأا ةهج ىلءمهرو دسم ترمدج
 ]|| اذهلو هنعرصص د قف هبلعر دقي لذى نم عنشما نملكو لذي ىأ نالفم_ملعر يصف موقلا

 هاماو هلذأ ٠ نعرصحوة*ارقلا فرمص» لبق ْ
 ريرج لاق تمل موكل ارم

ْ 

 انينض ميمأاب كريسارصح : «. اوذداصفةاشولا نطةسندةاو

 ٍْ ىذلازوصملاو تريصحأو فل ان ةقاذلا ترص همم لوقت ىلم الا ةَعمضلا ةقاما اروسللاو

 1 لطخالا لاق ريصاسا لم ل .ذلاقيشااروصطاو ءاسنلا نال

 راوسا_مفالورودهاءال 3-3 قم دان س "لاب ص براشو

لاو هل عاف“ مس ملام ىلءرمصتحأو ل_> راارصد» هنملوقت ةنطل | لاقتعا مذاب رصالاو
 نبا 

 | ماع ااب 5 اهديرب ةجاح نمور فسلا ن ههه:ماذاضرملا هريضحأ ثنكسلا

 هو ةرصاسحت هورصاحو هباولهاحأو هيلعا وةضاذا هنورصحيو قدعلاهريمص دقو لاه
 ا ٍ ارا

 لاوو



 0م (مثحإل (ءايلسالدش) ٠

 راج و و ادلجم ني ديأو تاريح نرش .

 رصقنو دعدب رق مع ءاارورحو اعزلوٌةرارح ىأ ىتفةرو رح ماعطلا اذهلادج“ الاغا لاهقي دأ

 ةكروزح لاقي ان مهميكتتوانج مهعق جل ناكهئالحراوملا نميز وزالاانزبلا تالا
 رورطاةدسعوب أ لافو رابتلابموهسلاك لالا ىفدةرالاعب رااروز_للاوةبرؤرتلان ب ْ

 جادشلا لاه لبللا,نوكتدةوراهنلابموعتلاور اهنا وكتدقف لولا :

 ريراعا قرتسك ايئايس هه رورحلا عماوا تدصتتو
 ره ل->-رلا”رحو قسعرا را دعب ن هدرامو رعاش | لاق ارارح5 تدي ّ

 ىامملا ف ئيعلارسكبهثالثلا هذ سطء:ة رح ل_-را ”رحو ىل_-دالاة ب ربح نمد "رح ْ

 رسكلا ب تررحو متفنلاموناتررح ل وة: نادغل هسففراسبنلا ”رحامأو لبقتسملا قاهتقو | 1
 لجرلا سأو اكمل وعمته سف ةغارابتلا“ ح أروورحوةرارعوا"حرتوزةوْرَكتنأف

 باَكَلارررتو ةيدوراعانيب رح لب رءاّوفاا دو اءاطعىأارا ارحدلب تراض ىأ رةووذ
 دصسملا ةمدخو هقاة_ءاطا هدة تن أدلولارركو اهشنع ةيقرلاربر هوة ونت ءمسغو

 ىل|تررح لوة:صر1 لاو ريدةةلارزخلا د رح َددْشا ىأ ىهع حو لةلاّرصتساو.
 ضع ىأذسنلاو نيلل ارزس دقو :ضماخلانيالارزاب او صرانحنارزاساو هرزحأ ادد
 ْ فو كي راب ت ارز عيلباو دنع مريخ ىأ ىسفنةرزج اذ هان هرابش لاس اةرزحو | ا ا

 ١ زحارلا لاه ةقدصا | ىف ىبعب ايش س املا سفن[ تارزج نمدخأ نال ثي دا | .

 رخآ لاهو سفنلا اهدونا م ىهىأ.. .سفناا تارزج تارزحلا |||
 ريغ لذا ىهوةروزنس:دباولاراغصلا ىاورااروازالساو لاملارام بالا ةرزؤحو |
 | لو لرديداكدةىذلاوه بوق -هيلاق مدخو ىوقو ا اذامالغلااضي ار وزملاو | ا

 ازوزح امالغوال اك اذش ه ارهسمانم ىطملامدعتنأ .ٌرحارلا لاهو لعفت ْ ا

 وع لس قروش مسا ةيمورلانناربزحو ةرواز اناس عم اوواولا يد شنب يزال كاي 7

 هلرف_غمال ىذا ريا او تفك ارم هرسعأ ىارذ نع ءىكترمسخ 4( (تسإلا

 |.ءآازو حرس ريعيلارسحو ةنكماةريصاو فانكسنالارانضالاز عزدالو ||
 سو هفاض أ ةترمسعأو ىدذد الو ىدهت اريسحانأ ةنرسسحو هلثمرسسحت و ريتسساو | ٍ ْ

 لوطن ةهرظنعطةئاو لكى أ ارو رمت هرصن زمن ىلدقو ل نق لثقا رستم اوأ
 ةقان فض ىلذها1ذاءؤخ نب سدق لاق ادد ءَاَز رو ساكو رب سوح .وهف كلذ هش امو ىد.م

 روس نةسءلارطت اطر طش « اهضاك ءاد اهيريسلانا

 فولتلا دش ةزمسطلاو ريذلا ميركى ًارمسملا مب ركز الذو اهو ىأ فر اظل ا ىلءاهر طش بصأ|
 رب ورمس2و ف واتلارشصتلاو اهشدر طقس اري هكعربطا ان هرمي ارسم ىرغ ترض | : ريسس-و هذ ةرمسسسوا ريس بس رمسكلاتئودلا ىل-ءرسسح ه:ملوق:تثاقلا( ء مثل | ىلع

 نظونو رق فآنو رم د هيام أ ثد د دسللا فو ىذؤم ىأأرمس# لدو طقس ىًاريغبلا

 (| اسم 1: ةدفطاىأ رش نذأ تاكل انا ((رغشح ( قع عضو مني سلا يسكب مس

 1 ما 0 1واهرب كل ذكر تددحو تيرب ىأ ارم ترعش

 0 ا

 ا

 فهو حسد سس سس سس يحيي سس سس اس بس
 1 ظ- 5 ئئ 5 053118 تم 8
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 ٠ [ارذسجاقععماطقل ؛مراذحو رذحو مزح نيالىأراذ_>أ نبال هنامهلوقو ةرذاحا |
 : : نوزذاح عنهلاناو ىرقو هنمعب عزفل!ةروذحاو راذح ام-امرأنءراذ رعاشلال اهو |

 ىعمون روش أدم نور ذاح ىنع هو سفحال !ءا حج لازلا مضباضيأ نو ردو نورددو

 'ّ ىمعساو ىراذخلا عمدلاو ةظءلغضرالا نم ةعطق ةيلعف ىلع ردطاون روغ اخ نورد.

 | ديدش نابيزذح ل جرو هتيرفع ىأ هتيرذح كيدلا سفنو ةيرذملا يلس بفرح ىدحا
 «(رنذح) ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ن ذو مريعمنب سوأ ةرو زن غوبأو ردح او ع زفلا

 رافذح دحاولا اه رسأي ىأ اهريفاذ < دلاءاطعأ لاقي همحا وو هيلاعأئشااريفاذح

! 

 اا هنأاك ةرذذ دوسةراح تاذ ضرأةرطاوةدوريلاّدضةرارلاودرياادضّرللا 6 ررح
 |نوضرأ اولاغنأك نوح ل-ةفنونلاوواولاب عجاسعرو تاَراساوراردلا عيباورانلاءتقرخأ |

 | (ىهتلا ةهاتعن دين) زجارلا لاك .ةترسأ عجب هناك اضيأ نو رحأو
 1 - نيّرمالا نامدجدقسهناو « نيترحالال دنحالا سجال

 “ :ءامعلا3 أ مهاوقه:مو شطعل ارسكلاانةّراساو ةرلا ف ىرب ىرحر عد و ”ىرح نب لش مو
 | ناشطعلاناّرلاو ةرَلا ناك ةراااورمسك افلا ةدودرأنم ول ف سطعءاذا رق ىلءةرح

 || اهاننارحّنالاقي ة :ريزا يدلي نا رو شاطعلا ارار_للاو ىثطءل_ةمىترح ىنالاو

 اووف نالعن ناكنااذه ض# رعد سدلو برعم مسالا | ذه ىلعذ تءمسامو طول نبناراه

 |لمرلا رسو ديعلا فالح مضاانّراساو نوذلا با نءووهذالاهذناكناو باميلا اذ_هّرم ْ

 || را اناّرَطاو  ههحوترح ىلع همانالاةي. .ةئسولا نمادبام هولا رحو اهطسورادلا رحو |
 ظ 2 7 | لظتملاىصالادشنأو ناوخأ امهوتفنأو

 اسأآاهب صخولغاغم ٠ عني راسا غلممنءالأ

 (ادئاص فسد حامرطلا لاه اضيأ ةماساداوو ةسافا اداوو ةءاهلاخرفرطلاو |
 مالا نيب َرطاءاوطناك * هسومان فوج قوطمم

 ]| كنءاذهاماضبألاقيو خوبطمرغلكصؤوبام لوقلارارحأو”ىرامقلاركذتةرح قاسو

 ظ ةفرط لاف ل.جالو نسحب أر
 رع ”ىوامكئماذهسدل « التاقءاد حن كضحيال

 ةرانعل اهرطملا ةريثكى أ: رح باص ةةرحةقان لاةيةعركملاةّرساو

 00237 (01) 7 مهردلاكة رارقلكنكرتف ٠ ةرحركبلك اهلعتداج
 ”لمرو هب لمرال رح نيطواسبنم طرقلا لا عضوم ىرفذلةتحو ةمالا فال_خةزرخلاو |
 اهلعب ردةي ملاذا ةترحتل لب ةنالقتنابم-هاوقو رئئارح عسجلاو اية نياحال ىأة رح
 ْ ١ . ةغداملا لاه امض اضتقا ىلع

 901001 1 ا ا ها دعت راسا سس كسا ا تسسسل سسسح ع

 4 شن َ

 رايفملا شحال ّنظ نفاذ « ةةرحايل دلك عناوم سم ||

 /نيلبوحط: ىمقدةريرخلاو باِماانمرب رطاّةد_تاودريرطاو' ءايدشهلءلب ىهف ا عضتق انأف

 ١١ (قدنرفاا) رعاشلال اه هريغو ظ.غلاةرارج هتلخادتىذلار هرحمل ارب راو |

 .ريرخلاو



 را (مالللسن]
 0 لا نال تنازل نيانرأ رمل ار ابامصأبذك ىلا كاس هلال ٌيرقلا داو دنع : ١
 | عمو عئملاوهورخغ ا نمل رماه دارا ادم نلاانإ بدع رو+املاورجاطاوأ

 ددل لاف هقر دعا ساحمال ام هرم اونابشو باو نارو-ورئاس لم دار «<رجابللا| ١

 موكلءلزاء رجالا ىورت * ةروطتةم1.شرح هءثر 1

 نه لاق ربا هامودب رقلال وام تقلانر د داو باالا سود داماس نمل وأ 0 ب ب ب

 ردا هءلاىشغياواثلو ه ١ رجح املا ىذغانأ تيدوف روث ند

 0 را ادي دشتلايراحر نفل هريغو م1 اريسكي هلوةي ىمدالاو |

 سدقأ و سعال اق ةماصة زنك «ىأ ةر د نيعوار دحر دع مشلابر دس هم لوقت ْ

 رخأآ نداهوق 12 تقل ةرديةر دا جانممو

 طرقا اروداللاو ةمرمهااوف مضلابىلبالا نءةرد اوان الةءااذانينمعلةرداح ةقانو
 نءرد -هئاامودو ثنا قارذكلاو اهروداح.- «بكشلاةئثا رءاشا!لوتف

 مضاانروداعاو هئمز دعت ناك-ااو*و طوب لارووسلات اند ف "كل تةيضرالا

 ىأهب وثر دحأو مروهداسر دف اواضرأ هر دو ىّدءّالو ىّدعت اردحانأ هتر دو

 هناذأىوهنءارةىفرد-و ةمسسكالا فارطأب ل عذب اكهدد فارطأ لم فاذا كاذكو هفك

 ةرودم ااورود:طاوردزألاو لزنت ىأ ع«دلاردحتو ردم عضوا اوةرمصباا ىلا تر دما

 ىزلاانأ هع هلنا ىذر” ىل_«لافود سالاةر يطدنأ مارا اردو

 مساباد أ هةعم باق بااطوبأ آو هن د داو طا ةمطاف«أّنال ردح ىأ ىنتعم ا

 قوما نءرايد-هلا 1 ربدح ) اءلعماهسف سسالا اذ_ههرك بااطوب أمد قانإف اه

 رب ادح قولوربب دحو رادج ةقان لاقت :اهنقارحتديو 31 املا نءاهد سن دقىتلا ةهاضلا

 1 ردس سوبا ردح ئذلاةزتس زرهاارذ_طاورذ- لا (رذح)

 ع(
1 
 ا
١ 
 ا

 هب دعت ف هب ويبسدشل ًاونورذحو ىراذ-و نورد عمل اوزرخم ظةدسمى ٌ) ١ )ردو ْ

 رادقالان * هيك نس دأام *«* ن هاوفاخالاروم اردخح ' 1

 رادالاو فب وخلا ريزصلاو َق ارسل ىتس العن قعءاسا اتت

 7-0 سس |

 | لااا يأ كحناو دراسة ]لالا 00 مس مه تاو لكل ناك ءانجحالا ىهو

 ] 1 تاع طضضرا دهسا اذار. .ةلارسلاقة.و

 | ىمدالا نع قلذلا عمنا لاجرلان هرداخلا (ردح ) نونلاةداءزب موَةلخلار وهاناو |

 1 .مردسم ردح لاق الو لذسأ ىلا اهتلسرأ || ذا اردحاهردحأ ةنمةسل تر دحو كاف :

 ١ برضأ | ن نءمروىأ ارو د-رد< لحرلا دار دعو ارو د مهب ءاجو مهتط- ىأةئسلا

 1 لوقة: طاممالارادغالاوةرثكو عامجاوذ ىأ ةرود حو د"ىو عرس ىأار دحر دع '

 : نآر دع الو لةُثتسس ناك اذا هذءةرودن>و هن.عرو دز-و هنمعر دا ىلءود لات ةقدالا

 ْ هتلعداذا ىدعءةرودن>و ىبدع هرب دنع ىل_ع هلع + لاقي ءا رغلالاه اًضمغبولار اه



 (رغ) ظ (ءارلابأب) ْ نإ

 ْ اركو.حاو كالاسلااهينل شيل مرركوبملا ( ركب )) بشغل! نمئفتتا ىأرهتبح او

 020 ىلدا_ءاارجسأ نب درعلاق ىهاوذلا مان-أ ىهركو ح مأو 3 ىركوماثاذكو ةهادلا ا

 : ركوبح مب تءاج ىبزالا ىه #4 امنأت نةيأو ىل_-لاسعالف

 ىناالا لوةتكنالثنن أت تسداو انييلء مالا نة دئازتفاالاو ىركو.س لع لاقي
 هل سبل هئالق اطال يأت ديلواهيلع ثدأتل!ءاه لوخد مضيال ثيأتلل فا لكو ةاركوبح
 ل وقتردصملا مفاابو ةري_سلا ةيطعلاريسكلاب رتل( راح ]لهب هس لوصالا نملام

 ىرفخشلا لاق فلالانهولاقرتحاو”لقأ اولاق اذاف ىيودالا لاه ارترخ> !اميشهل ترتاح

 1 تاقاوترتح اممتمعطأ اذا ه مث ودنتدهشدق لامع مأو
 || هرات-وهت هيرادت ساوئشاان طاحأ ام لكو فافكل ارا تاو اتمكحأ ةدّقعلا ترتحأو ١
 ||| صاقو ضرالا نعءايذلا لفسأ عفترااذا كلذو ارثس تيبلا ترتح لاقي رتس عدللاو هفافكو
 1 ! ام ثموملاترتحامو انلركو ىأ انارتح لاهي ةريك ولا مضا ا. ةرت1اوارتسن وكي أم هب تاصوف

 || جرخ ا ذارثغ رمسكلأب هنيع ترث لاشي( راح ةدحاولا ةعضرلا فلاب ةرثالا وتةذامىأ
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 ريع حسم تيت دسم

 . | زجارلا لاق دما ارثسو بت اضيأأسددل ارثجو ناهنجالا فب رذعرثب وهورجحأ بح اهف
 : دبع نمنطئرئاو+لاوناسالاة فش -ةرثودلاو مفاا لحام ىعو . حمالملا راح اذيش تأ ر
 | لاقيو ةلاثاا فة غل نيثلات رامحو ديعلقامتذارئاوالا متن ساما لاف سقلا

 . الا را ( رج ) الصخريصي نأ لبقراغهل!تارثد اكسب ناكو هعلطقةشناذا لضارثأ
 || ردانوهو ةراك ذوركذو ةلاجو ل كلوقك ةرا ورا حةرثكلا فو راجعأ لهاا ىف.
 "الار صم نك اسرخغاو ةضفلاز بهذلا نار اورعاشلا رن نب سوأ هنمو لجر مسا ذر جو
 ]|| ةماهلاةيطقاشترطاو هلام فرمصتلا نءهعئماذا اركرجت ىضاقلاهملءر#كلوق

 اركي مارح ارخخ و روح ع-4او ر.دكسحااو فلان .رحو نا الار و كنود ورك. “1

 ' [|/ موي نوكرششملا لوةيو رح ثرحو ىل اءتهلوةْن-مْئرقو مدفأرسسكلاو فيو مضيو
 اوناك امون كلذْنأ نونظرام راما رخىأار ودا ارختاذغعلاةئئاماوأ اراذاة م انقلا

 ل؛ل!ىفو مهرادةئحان موقلاةر حو ماركس ارهشلا ىف هنوفاذ نما داارادلا ىف هنولوةب

 اذا ل_>رال لاقي و تارمورجو ةر لم هر خو تار عج اؤاطسو ىجتريَو ةرج لن زب
 |ةذاعتساودو اغفدى ا مضاانارصهركنت صالادنءلوةةبرعلاو هترخ ترشتن ا4امرثك
 | روحو مكسح:ءىفرذوع 9 رعدو ةدمحاسفو تلاف حالا لاو سعال نم

 1| لاقي ىذلا ىدع نر حوراراا لك هل لاقي ىذلا ىدنكنا ار سوهو لجر معااضيأر ع و

 تبان'نب ناس لاق سسءوزمسع لثمرح زو وريدالا هل
 رادااةرخ ه-ثمو لبالاةرب-ط>-ةرياو ىناسغلار هش ىلأ نبث ران بنام هذ نب رخت ود ا ررورعدعل لبق نه .* همءأي و أر هدا اًرغي نم

 رخعاو ميلا مدد تارختو فرغو ةفرغل مرح عهلباو ابتدا ىأ :رخ ترصحا لوقت

 | طال ءاو>اموهو ةيهكلا رص اضي أر غاو رح ىذا مسق كلذ ىف له ىلاعت هنن لاه لّعلا
 مالا ةنَحان دوم لزاةمرخلاو رخو وذ طئام نم هتر حامل كو لاغشأ !بناجتيئلانز ادئخلا إ

 لع



 َ ْ دثنأو ارثأ هبل رتىأ هنري ًادقوران' [ىأروبح هيلاقيبوق»نن ءروبخ عمار ْ

0 

 دع مص فحمل موس

 0 هباذأ 2 ٌكآوتر دصم هن ”اكاذهو ماب ربسلاو ربها نسج نالفاشيأ لاقي و 5 1

 تس يسب بيب سي بسسس يسال

 تمسي بيب يب سس 1109 0 1 ا

 7 1 أ : 1 ع ١ 4 ا درج عادا 8 ميا ب اب ا هو 0-0 ا

 ظ

 ةءركاط ىرايلاو قاسفلا ساحوهوروناسأل اهنمو نيكستلا اهلصأو اء مفءاملا رح دقو

 مو ضر _ (نالضإ

 : انداب ناصع تن اربد ى مدد ل تردامو دم لهأ ىبتنعمأ دفا

 أ م هتقهو نول ىأءازفلا لا هرع_سو هريج يهد دةر اجلا ن نملدعرح ردع شيد ىفوأأا
 ةمعناارثأو ءاببلاو لاه اود ٠١ ىيمدالالافو رايسالا افيابسالاة يبن لالا تعامل 1 ١

 ٌ 7 نسا لاق 1 هلا نس الدو ناك اذاري اوربا ن 1 بد نالق لاه[ ْ

 : ئضق لاسعاو لاح ال #3 انيدةقا قد ريس اذسدل

 را

 ىونغل | لفطا لة, تاكو ىمدالا لاق هنيسحت امهريغورعشلاو طاناري صو مسالؤالاو |
 هريحت هريج لاةد دورمسلاو ةيرونملا ا ايقاع د ناكمنال ارم لهاا ىف :
 نورمسو نوهركبو نوهءلنر ىأنوريبةضوريف موذ ىلا عت هنا لاهو ةريح 5 ريح مضاان| 1

 ب هلال ممفيس كلابودوهباار احن اد اوريخل اوريبخل اورو ردلسا ن نهلوعفيدوم < ىل-رو

 بعك لمقاسماو ملا.علا كلذ لاسةي رسك-اانرب-وه ءاّرقلا لاه لولا ن ود لاسعفأ ىلع
 | يردأ ال يمءدالا لاق بتكي ح اص ناك هنأ كلاذو لاه هب بتكي ىذلاربط اذه ناكلاربمملا 31

 ِْ ماعلا ءانعمو فلاير لا داى زلاو دسءوبأ لاقو ملابعاا ل_ رالربهاو ًاريخ اوه
 | رحارلا لافرث ال ارامذساو فلا مهلكن وتد دا هن :ورباذكهو لاق هنيستو لعااوم) الكلاريبصت

 اهمقس ن مرام ىرالأ 5 اف قّرءوولدلا" العال

 رايخا ميةيل لالو راطسلااوضرأ بلقب هلو طقرالار وثب ةسج لاقو

 ديد ىأ رامص توثو ناحسلاري_ملا وريعدلا ماسغلر يبخل اوتارا.لاعهلابوةعب لاق

 ةرباساو تاروح ورب عجب او نام درب ةنعلا لام ةريخساو هذ تح تابنل ا ةعيرسر بح ضرأَو

 ووذ دلتلا مءاامأو سامقلاىقءاهااخ رطب عهباو نانسألا ىف قلاب ءال اوءاماركح
 بد رع مهتما ءدآ * ريحافةفةدرعف دسعلاف ءارااةد3ث--
 ع دوو 3 7
 سكتش ى أ اريجاضيأح رطاروو ثحلق ىأ ابعت بعتت تبعت لاثم ايسر بت هناك رانا

 حادقلا لوقىريملاو نان ]هل ثمقإ وأرى ناسكضلا لاف ورغو

 قرساكأ اريد الا اذه ربح مهلوق نمربسملا ىورنو ريحا ىطع أ ىذلا هتتذجلا

 ساس 7
 محيي

 ىن'أ لكل ثملافو تاب رابح عهلباف تاق تشن اوءاوسا عحواه داو ىننالاو رك ذأ ىلع

 | اهقوم ىلءىيهذ قوما ف لثملا ام ب رضي ةنال ىر ابطا اوصخاسغاو ىرا.طا ىت-اهدإو بت
 ترا دفاسهل مسالا ىباسغاو قاس اللالو ثيب أتلل تسل هفاأو ناريطلااهلعتواه داو بت

بالىاةر حس: ىفالو ةفرعمىف ف رصات ال ةماكلا رسفت :نمابناك |
 ا هن وبس كنزا نو:

 هبانث دك ىذلا ىفام لاديو ايش هنم باصأ ام ىأ ارو روح الو اربرب الو رب ربح هنم باصأام

 ع ءاطارسك را( رس ) قمل و خلا عقال( بساؤ يسرا

 رحالاد_كنأو طلغلاءابلا |

 ري شو عرذأ ثالث ىهو #*. ردح رتوان مف سوقااو ها رج 1 عوايل ىرأ

 لل 0 <71
٠. 



 هجارلا لاه وجل زاودعرلاتوضييدش |
 وللا ظاتسانطتئامعأ ه زغلاانانثلا تاذا, كوز ْ

 هس راههقوفانددثغ ه* وجلزاب ىهكءنيود ) ظ
 ْ 0 عت رهتجاورثبلا ترهجو ةرهدس هتلكوةر هبهتأر 0 رج

 6 ٠ لاقف ةرؤمهغرت صرتأجلانمأ]
 'ةانرع ل دهأ نماءلاشوأ « هانرهحاتحا اندرواذا

 |[ كاذقنذ نطل نطغد_ةاغؤام ناك اذا ةمك رلاترهتنرعلا لوشن ةخالا لاق ظ

 ' | هننوانئمامفشكانانعىأ ةرهخ هاى رثىو-ىللاعت هلوقه هو لاك ؤفس و ءاملازهظن
 |لاسلاوبأ لاف ءاروج ةدقنور لا نيب رهجأ سك لاةب سهشلا فرصالئذلا اروحالاو

 أ ع قد 0 نع ذو رص 5 تروهظأ ىهاذاولأتالءارهج ىلذهلا

 |ركحو ةرغىلعمهانضصىأ نالذىبانروجو ةفرعمروغنماهاكلس ضزالاانرهجو |
 وهو روهجو هنوض هب عفر لوقلاب رهجوءاءعقدعملرهجنيلو هتض ءاةنا!ترهج ءاّرفلا 1

 | مالكحااراهجاو مضاد ]رار هج هنملوقتتوسلاريهجو توصلا ”كروهج لجر
 ْ ةوادعلا# :رهامماو همالكب روك نأ هنداع نمثاك اذا ميا اريسكبر هم لج رو هن العا

 |زنيملا كانك ةآرلا# ملظع مرا راذا هنرهتحاو ل-حرلاتره>و اهيةادابملا

 | ٠ رحارلالاو مهتيأر ننخ كد غىفاؤرثك اذا

 رعواداهرغوزرو لل * نيف نانا هزاع

 مهنلاوفأ لاه ةريهخ ةأ ص اورطنموذ ىأ !ةراهكلانيبرهه لخرو ْ

 ٍْ * هامدالا ىلع هنفرعأقتعلاو ٠ ةراهجءاس لا لع ضارنلاىرأو

 | ءءدهعسأ 000 0و ار 7 0

 ا ٍِي 8 رمجارخ ملا :رمق داقعالا ذقن 3207 را سفذلا عئمو هءض 5
 ٠ رعاشلا لاك اق اهانعمو برهال نميءارلار مكب كدت الريس

 1 هرئاعذ تصيب تنك تلمح لحأ 7 ننوشم كلل نمور نقع ىلا

 565 ظ350 امن فضي لطخال لاه جب وراصلار ادخلو

 زائسنوؤبآونفس ل «٠ هدش*ىورحرباماك
 ىلذهل لاق غوش ظغنمردصلا فةرارحزاسخلاو

 نيززإوزابج عوملاةيلخ نم «. هتبلو هقارتنيب لاحدق 6
 اوغاشلا لاقت نب "1 اكلذكو ظ

 08 ىاج ننارتلا تولد طغت 3 اسعا.ةماودان مودلات يأ رالف

 ًارئالااضي ًاربخاو ريدكلاب ةريحملا هعضومو هب بكي يذلاربخلا (بح) ( كرس ) ْ
]1 

 عمذلاو 000

 را ىلا نفيه لاثم روج ثيغز هذقت أت اذعلا نمدقااأو ثان ندر اًكتشاو

 . ْ ِْ 0 لاش ىف هرظُدم نسح و هلالمش نم رمح ام ىأ مضلاينالذ رهح نسحأ امو د

 تيب“



 0 (ذوعإلا د: (ميهالشن)
 ا اس ا مسسسسل ح حلا مصل

 [تأو نول ا ن نءةأسانانالذو مالو خامهو ةضو ثرهللاو رسعتارهلبا لاقيو تلات

 | بعل نت زحلا 4تدفؤق نمار اهحرتزتنتا ارم ثالث اهجرف نم حيرخ هنأ مانملا فأل]
 1 ناسرفم-' هو افعهل تداوفثيرنب ض.غبا وجرت مم رولا فارعل :أم.ه هونادملادبعنباا ١

 ا تاره ةددحاو ةريلاو نملااف ةرطيو رضم نانازيؤ. ةبضاف ت دوغ اه وت مدر ا

 رمجلا كل ذكو ضانجملاةدخاو ةرملاوةاص+لاةردلاوراهلب ايزيمرب تار ث الة ىهو كسانملا ْ ْ

 ترججأ لاقي ريما ئه ىذلا مضلا وردنا هيف لهي كدا ئلامسارسكلايفرمجلاو |
 :نهح ولاتيلاادهد شرار ه«ئرانلا |

 اصةوه4حيوصلب نمترسكد : ». اجرأ ارمتالارانلا ىلطسبال ظ
 سلا موتو رايهبا ىراذي اري كااو اهرانم تعطق هللا ترجبو لفل مصشراسملاو
 ربا هئمو اوت ىأ مهاورمةتورغتلان 2مم اقفنالوةادعلا فنيا مسحت نأ ٌْ

 رفاضلا ثي دا ىفو هلسرت لو اهاغقىفهن دّوعو هيوجاذ ااهر «فذأر ا ترج لاير .هشلاى ْ أ

 دسسل لاه ىازلاب رزحبألةقالو هريس عرس بلار أو كا ماعره جتاودبلملاو |

 ا لب دق نوحو دع ى'رقوأ * ا د

 ًاراهتلاو ل الاريهباشي او مهعقحت ىأ موةااريصاذهو هيلع ءقجائشلا ىلع موقلا د ظ ]
 رعاشلا لاه ملفا ردلل ارحب ني اامأو ام مفرعسي هنالرممع اي .اساك عاجلا

 ريج نبا ةلظاردب ناك ناو 3 مهابلو حاضت اوظ م*رامم : ١

 ليسح رهجلاو عض ضو مع ءاروجملاو باص ىأرهت رناحو راعحالا,ءاموتسالا ارامصتسالاو ظ ْ

 وع نو ليم م ظ ذودغرمجل اسر وذا سيئلاؤ مالا 1

 "ه4 ءرلارو وهلا يمص الا لاف (رع) مد يس او اراجلا 0 ؛
 هنأوه

 نؤدد مش هنأ ةمطط نب قدوم تف دح قو ةمّوحلا .ضواواوجساسا 0
 5 6١ فا لاو لجحر

 / 3 . ١

 0 *!(1) ||| م هلج سانلانم )١( روههباو ءوئبطتالو بارتلا هبلعاوع ا أ ةرهج هربقاورو»
 / 5 لا . 00 ني . .ع 9 1 5 : .٠

 5 :ىن | دصقلان نع لآملاروحلا( روج )لدي شىذلات نثكو فرد هنريخ ا دازيخت ا هملع ثرودو |

 ٠ .دكوهو هروب هء رضوروذبا ىلا همن ارب وت هروجو مكلف «_لعراجو قيرطلا ن ءراح لاب ا

 عوما ةعيب ر نم لجر لافو روحت روك لثم هعرص 1

 اروحما راش « :اردغأ ىت-دراطالقف

 اراوحو اراو-وةروا# هنرواج لوةنلروا < ىذااراماوثنؤب ورك ذيداب مسارودسو
 تعمق هنال اورو باى راولات#امناو ىنةعاورودجاو موةلارواستو مصفر يسكلاو 0

 اا ولة : ى.ةاورواتوهويلبقامنوكس |لصالا ىل؛ 5 ءهلدنالام |

 ولا فيو 3 هئااطءناف عطل ا

 ىلذهلا لاه ملاط هلظي نأ نءهنريأ ىذلاراخاو |

 ١ كرز قالا فما ىدرعثأ ٠ ةنوشملاعد ىراجاذاتنكو



 5 منرابإل نجلا دعب
 0 ااا ا ا

 1 رع ( مو ىأربشج بطو لاةينيللا ن مطولا حمورمشللا ورعاك شب دلملا

 | ةرثكل عضلا مءاراعجوربدلار عج اور عج رعج دقو عابسلا نم يل تاذ لكو رغما
 | ىنعمو ةااغلا ةفصلاو ثن أاتلاو لدعلا هيف لضح هنالريسدتسحلاا ىلع تدشامتاو اهزعج

 نءةلو دعم ىهو همسان ف رعد كايف رعدراص ىتحف ةوضوملا ىلء تيلغاسمنأ ةلائانلرق
 ' عشمالا فرصلا عسنم دعب سن هنال ثالثب ءانبلا بجو نيتلعب فرضلان هعنمادافةر ءاس

 | تا نم نيتقرلا عضو م نان عاملاو ةيئملأ مم اقل لوقلكاذكو نازعالا

 |0000 رانوجادع مسالا لاو هن دقت ىلع هدي سرفلا بريضموهوراسملا

 تاالاب الا يو بما لاف نيددفلا
 1 انوضغ هترع ءافتأر 2# هيون وس هاه ااماذا

 1 أهدي دل "ودل قاسلا تدي لبي 1 ارسكإ راعشلاو ريدلا لح ةرعاسملا لعتع مهضعدو
 ْ ١ دراما ترعوت هن :ملوقنأ بيف عقيالئارتبلا لزناذ اهوقح ىف

 ٠ : "الزب بردت ناو #* ردَلا ن نم ىينامر اعلا س هلأ

 1 ةأرملاو "0 ريي ل اربصملا (ريسج ) رمل درأوهو لقدلا نم برشرورعملاو

 ْ زحارلا لاه ةريهدس .ش

 3 ايام تايريعجال * الفاوغىدالا سق نع نيس ْ

 | اف لغاريسصة ناك نارا دبرل لاشي نيكس اانا اظرلغلا طفلا ىرظءللا 4( راغعج

 وهو م اعنملقوبأ رفعجوريغسلارهتاارفعملا ( رفدج ١ ملارسكيةراظم |
 ظ | غاب امْعملادالوآ نمرغملا ر + ةرذاعللا مهو ىهاعنب ةعسر نب بالك نير
 ا

 رس هع بيج ص

 3 - هنمو وطت ل ةعساولارغا ارفطلاو ةرفج ىنأ الاو همأ نعل هفو هان غدوربش أ ةعئرأ

 | افج عه اؤةرب د -ضرالا ىف ةعس مداانةر ةولاو ناةطغدال ب عة ةسموشو:٠ امهلا

 د و ةقانور فم سرفو ةرف+ فول لبق همن ءو ماربو ةمرب لشم
 لعسف ءدم مزح اة ردح 6 فهم ريزطناب انف ئدعملا لاه ءطشو |

 رمشب لاق راغاسا موي هنمو ددقإ من 6 ىبل* اماضيأراغلاو | ْ

 ١1 اكلهم ٍْ اهارغاناكو ا انادءاناك ه راقللا مونوراس لاء

 ٠ | اذا كاذو روف مضلاب رفع بارمضاان ءلمفلا رفجو اسهنم ع وأ ةناكلاكمهحلاو | ْ

 لبق همور هب لاقي الو ضي ر سيكل ا ىف لاسةوو هنعالدعو عطا وزن ت> بارشلا ْ

 ٠ ةمرلاوذ لاف حاكتنلل ةعطقم ىأ ةر غم زسلا|
 ١ رئاجل او دلا ضراعن امه عسب رق « هناك ل يهسى :رهشل ا شراع دقو

 | تكرتو هتعطقافالف ترغبأ هتك ت ىأ هيف تنك ام ترغسأ لاي و عينا ءاينجر شجو

 | لكو ةردابك ةرسحب لاقي سراف فل ةرهباورانلا نم رحب عجرم ( رع 00 هترايز
 | برعلاتار بة ديبعوبأ لاق ةرمج مهف مهريغا وفلاح لر ةديج اواني اور اصفا وعدن السقا

 ١ | ا دارو وافل رجم يزف و بك نير ااوْيودأن يةمضون ثالث

 ل ان يده تير مج ةييتهاس ايا نرم اون يتشفطو بايرلا تفلاجامنالةباضإ|

 - مح حسصلا ص ايموسم دم حسا حصصصللا ١ رام  ةعاصجلا

١ 
| 



 3 روج توتو ةناط# + ,ىر ًادوق ورم دعم , '

 ل د 2( لقبر جرحلاو لوفلا ميدسوومح 0 ١
 ناديلاريسعيلا فارطأةرازحاورز ااعسملاو نات خو ىئتالاو رك ذلا ىلسع عسةيلبالا ُ
 هتلاع ماعلا د5 لابقياكمت رازح ىهفاهذهأب رازملاّن ال كا دب تدمسسأرلاو نالسرلاو ْ

 لنخدال واه_ميصءعةرثكو نلج رلاو نيد: ظاغداربامناقةرازلا لبءسرفاولاهاذاف

 مهوك رت لاي دلك أت ىذلا جلل عارسلارزجبو لحل ىف ةنيه سسأ رلا مظعتالا نه ىفضأرلا ْ
 ةد_+اولا ىءدالا لاف, لكؤت ىتااةمورالا هذهاضدأ رزلباو مهولتقا ذاك رحل انارإ رع

 | موقلا تررجأ لاسقي تيكسلانبا لاق ةرزج5ّد_>اولا ةزرعسلا» اشلااضيأ ةرزاساوةرزحأ 0

 غلا الامر زا نوكس:الو لاق ازنعو  اشدكو أ ةفئاموحذيةاشمودطعأ اذاأإ]

 | لك وي ىذلارزحورزح لاةيءاّرقلا لاق عبذلارغل لصتد فاهنال فان مترو لاسقيالو ٠
 نعاهعاط#:ال كل ذب ت.عمرلارث از ة داو ةرنزالماو جتفلا دزيلاالاءاشلا فلاسةءالو

 َناف برعل اةرب زحام اوتار ذااو هل_حدنزيبامودو هلمعد عضو.ةرب زطاو ضرالا مفعم | ١
 ضرعلا ىفو لولا ىف نعل ىصقأ ىلا ىرعشالا ىموم فار ةح نيام ىهلوقيةدغانأ ا

 || رزحأ دقو هةمرمدارازح رمسكلاايدر نزح لذلاتر زججوةوامسسل ا عطةنمىهلا ني ريب لءر مدام لإ

 ْ ىأ مشا, تررجأ مشل نول وكب ناسف ناكو نزين هلناسرعدعبلارزجبأو مرصأ ىأ لخلا ظ ْ

 ريل اأن نءتززحأ ىورب واءابشنوبومت ىأ نورمضتْختو ب ىأ لوق.ةتوتنأ كل ناخأ ٍإ
 ارسكبرزجن اواهت دلجو ات ُ رفاذا اهترزتجاو مضلاباهرزجأ روزا ترزسوزح نأ هل ناحاذا ٍ

 أ ةوارضاهل نافرزاحلاءذهو ماناهنعهلنإ !ىذ درع نعي د !ىنواهرزج عضوم ىازلا ١

 أرزتبو سانثلا عدي دنعرصتفناروزاانال موقلا "ىدن يعد جالا لاق رهتاةوارشك ْ

 1 رس 9 فا ىلاءاناا عوجروذو دملا فالح رز او بضن ىأارزحر زمورز يامل[

 ' ةريسد» ى لاا هشو بلا ميلا عاب رسب اوال ء عياد ادسحاورسشبا ا

 |رساجتوةراسج رسما ذك ىلءرمسجو «ريسج اهل رز عضو مءانوه .. ليةمنباللاق ]|
 قافنا اروح رمش ميضلارمثنج رمشجالا مادقملار ودملاومدقأ ىأهلعأ ْ

 لاقو لف 4فرصتيالو عبضلا عمنوككسصي برشوهو ةنرش هبل نصي ْ ظ ْ 0

 درالا.: نمريضالا ناكن او اريمأ لدا ةيرشاجلا اني رشامادا الا

 ميمأ لاش مسالا لأ برعلا لاق نم هلسق ىههف عال ارعسشىفف يلا سوم ٍ
 للطخالا لاه متو ىلا نوه ربال ليال ىفمماكمنوتساوناكاذا ارش نالفوش ||

 رنشملا ةلغلا ارق فيكن زهساو. «: اورمض- ذا نادنغن ءرهصلا لف 1
 اهاتدرخأ اننا اودامرتش ءاب لابشي لام هلذأ ىلا عرب ربال هناكم ىف ىعرب رش لامك ْ

 ةريشح هي لاشي و هع سماق أ ىلا ةرم جلت حورتالو ناكسال اداره اهرمش. خ ىزلا ىلأ

 ١ ملام ىل_ءرمش < ريش دقو اح لاعس هنرو د ردع وردصلا ىفةنو خو أ لاعسى ا رمضلابا ]

 ' رود هقامربعتو كاوه ىف هنمنجمهابر رعاشا لاف هلعاق مس | ١

 ندشخاذا ارماسرشع رسكلاي ل حاس رضع وةضفولا اريشتاو رتل قل ودا ارمشنماو ظ

 ع مل يول تان ابوح ج درا نتانل حم حجم نع عه سانام وم جل م 724-0->



 (رج) (ءارلابل) ديل
 ا محال يسال ع وص يع را سس هما ب دمج تويصما هم ومممسسسل سل هل اصل مص مس يحال

 ْ لاوزلارذ خل ارتصلا ورعو أد شنأو ريمةلاوهو ردها هنموهلصأتسائشلاترذسو |

 اااذاعذملا فق قت ”ةفهسلا له أن مّدعطق :رامذلا ورو٠ذحاودل_ةمرذمللاو هيثم ىفدي رب ظ

 1 3 7( قاسكلا ءاكح هلكمثذخ أ اذا هريم اذ ثلا تذ خو ىبللاةدابزب تعطق |

 وج'رلا لاه .ليخا لص اشيأ زر اورارنبو رح عدملاو فزمللا نمةرملا

 | كافر الم ولوق نود ارتجاللرمءملاهسرخامرسكلااةّريعاو . !"سوايداو تهطقدقو |||
 نم ب رض ئّراووا_هن ةردعاو لغم ةردلاّنأامسهف الد او ةردلاو ةّرللا تفاتخاام

 اهب دادي ل بح اهطسو ىو ةفك اهسأر ىف عار دل او ةمش.خ 5 :ردساو ”لصولللاةي راو كاعسلا ْ

 [برطضاو ةعاساهصوان اه بشن اذا ىبنلاّن أكل اهمال: :زاا صوان لثملا فوءامظاا

 ع-عرورحسرفو قافولا ىلا را اا برمذن اهاءأس هن اك اهفوةمسا هتيلغلذاف

 2 مدلاهليقثىأ ةراّرج ةستكو لمسلار من روراخلاو اهلع سي رعقلا ةدعيرور حرت و دانقلا

 | ةةزنع ريعبلل لع لحرب رملاو اهيئذريق نرقمابًذرا ارطاوراّرخ شنسو امترثكحما

 1 قلاةّراوا روحو ”وبأ هريغو ليلا تررحو اررجل>زلا ىمع“ هنو مامزلاريسغ نا دالراذعلا

 1 َت توج لاقي وذي انج مسهلع ىجاىأ : ةريزج مولعر وره ارث "اك اهنال لذي ت لمس ءامسلا ىف

 | ىنعع هلع اف اهتز أيرجت ىلا لبالا 5 راما مع متت لو مايأب هتزواج مثاهب رضم ىلءثنأ اذا ةقانلا

 ( ةقدصال ثيدحلا فو ق ف وف دم عع 1 و ةمضيم ىععةمضا رةشدع لم هل اوعذم

 | عابمتا اج راحو لماوعلا نود مت ًءاونلا فةقدصلاّن الم ولاة هو 5 ةرامخلا لالا ىف |

 | ىلا ارجل هو اذك ماع كال ذناك لوقتو ءايلاير ابر اح مسه» الك رثكسص او دسعوآ لافته

 : لاهو كار لفتالو ىلعفوهو كلجأ نمىأْاَد اًرج نم اذك تلعذو م وبلا |

 دوهلانممالسابىف اك » ىل.اّرج نمتنسلا بحأ ظ
 ىألبصقلا ناسا تررجأ و لّءملا نما, كرار مود ثمرعغالارج نم اولاماعروأ

 سقلاو يهالاقو عضترب الكل همة ةش

 رجا ناسللارهظ”لثاك ه هتاريعولا ٌركف

 برى دعم نبورعلاوو
 ب تو حام رلاّن كلو تقطن 5 مهام رز ىقنفطلأ ى وق أوو

 ءارج أ ار لاعبو مهزارغ هن فا ااوهطق مهنكللو ه.ترفنو كل ترك ذا اولب او اولئاكو لو

 رعاشلال اق هرج هش رلالرثوهنمطاداعخ رلا

 ىو حامرلا اهلا فدو 2 ءاسحاا هلام ل اصب قلو |

 اذا فاعأ نالف ىنرحأو 4هترخأ اذان يدلاهنررجأو ءاسشام منسي هتكرئاذا هنسرهتررجأو

 يأ هرتحاو ةغلامءالوأ ةراكسجا د ةثرحلا ر ردأاو هلواطي ىأأن الفرا نالذو اهعزان ٌْ

 هددربتومةرحرطاو نذمت ائذلا اع ازرع ةرخانمريعملارتح او هرجأ

 ْ | لؤةنامراج رو هته لو لع بلغالال اف هنرغح قريعيلا ا

 | ىنعالا لام" لبالا نم ماظعلار جار اوران'رثو هفلجرارئرث
 1 لافط أ قدر داون نات 'بدلاكر ساروا "هللا بهي |

 تمكنا لاف روجر+لا!كلذكوأ
 | يباح

 ل ممم للللا
 لةدو

ْ 2 

 011111 لل 13

 ع ا و م عا

4 577-77 9 

00 



 هه ...  ميسا لبا (م1المف)

 اهو ردقلا ف الخ كي رتل اندر ربذساو داوم مالك هد غون أ لاق ردقلا ققالشزإفباوإ

 رجالا كنب زي اغا ةنيايزا لدن ةرؤانسو ترارسنو رؤس ربه قاشا

 فرطغتملاةرو.كطاوذوك ماع «. ىندللا بضغىتي داع !كناف 8 0
 اشيا رلا ورابط او قرابلاةرشناوةرابخلاوربصل ايدينا ى,سشلا لاول ا 52

 لري تاسغل ضو ليا ىلا فض ًاربجوه لاسقن مسا لوريجو م اظعلا اهب ريت ىتلاتادئعلا
 سفخالا دثنأو زمهالوزمهي لمءريسل امم

 اهمامأ ل يمتربحالاز مذلا ادب * ةيبتك نمانا قلتافان دهس : ١
5 7 

 ./ تام دحأت رسكملاب لإ رج لاسقبو

 ءافك هل سلس دقلاحورو 1 اممفهللا لوسر لد ريو

 رابمالاو ةرخ اد_اورخل ١ 4 رج بن وخان نب ريجو لعرب لاه رودقملثربجو

 نارخلاو هذنتاىأار حج هسفئلرهتجادقو رسحلاف هرب ل_خدناىلا هن أدسأ ىأهنرجأو
 نارذعا مرح ةأر وو ا ع هنامقعوره-ثلا بقعىف تح هريظتورخ 2

 ظ رعاشلا لاق ةديدشلاةنسلا خا جدلا ةةرخعاو

 لك الاد .رعاىف لابملا مارك لانو ٠ تف أ نناناءابهشلا ةسل اذ

 موقاارحاحمورخ اتنالذر > وتراه هنمع تردحو ةدئاز ميماو قلما وسو نضلا ةمرخاو

' 

 : لجر مسار دتوري هقاار دخلا( ردد نماكملاوةرخعا ىف ل اوذلازحاوماو مهنماك

 . | رابلارش وسكس ااررثبلا فوحرغج لاسيرأبلا ىف عاسنالا كب ايرتتلاءرشحلا ) رج
 نظد ل ثم ناردجردخلا عجور دج رادحلا عبو طاحارا داو ردم( رد الاهعسألا و

 ةبورلاق راها قنعب مدكلارث مارد او ناكملار دس دقو تءناضي أر داو نانطدو

 مطبئكرد 1 او اهي ءاد نماه دلج بوقت اداءاردد ةاشو قنا ىوطم نسأل ارداجو |

 | ةرذجم ضرأو ردو هف لج رلار دج هنم لوقت ناستخا امودكفب ىردالساو لادلا تشو يلا |
 قبل ىااذكيري دج نالفو ارم ىأ كلذا ةردجت ىهالا اذ_هاضيأ لاّقو ىردح َتاذ

 رادو عدلا نوري دو ءاردج عسجلاو اذك لعفتن أريد تنأف ا

 رعاشلا لافو رخل يئن ماخلاط هرقر دجو ةرب در ص نم ةريظدلل لاقي

 ىلطاب ىلا قيس باس ءاع ديد دج ا عسهشش | ةيصصاارالأ ظ
 ردحلا اذال.قدهلالتافان ىنارءالانبادشنأو ردج عهللاو ةعلسلا هوا رشتردألاب
 اذا اكلات ردنعيو ةسكلارادجاونب مجال كلذباو تلاسةو دزالان ””جاضيأةردخلاو

 بهذ ناك ام دعب همسشو تدعأ اذا بوثل ا ناذكو نتلسم ردا لعل

 ردخلا ردج )إ رذ عل هاو ةيشحولا يسياداور ةزمحا (ذاجإلا ١ اب رعمهنظأو

 | ةردب فصد رهر لاق لصالا ش
 د3 بوعكلا ل ولدسرذ ىلا 0 !.يققدعلا فرت نعماصو ١

 ورع ىلأ نءرسكحلابهرذسجو ىمدالا نع خفاارهرذ ب ئث لك ل_صأواس مرق ىع

 ةنامردب برئلاوا عرفة رشووب لاجرلا نولقر د بق تارتةنابإلا ناشي دخلا
 لمس نايس



 ا ظ (ءارلابا) لالا
 ا[ اويثو ىأسانلا هيرابثو بيو ىأرغتنيحرفانلاو بازعاا نم ح رذعام ةعاسيرل الاف ران
 ْ ميا نالفرؤتو جيلا و ةيعروتلا ود »نكت يح مرا لاح ةماعلا رراسلاب هبلعأ

 : ًااهعزأ ىأاهر امتساو كريلاروثو هلعن ءثم ىأ نآ رقلاروثو هروظ أودصه ىأ يشل |

 : راثثو «سأررعم ناسا دقو هنيأر اذا س أ رلارئان هيأرو تأ شح ىأ هسفنترانو اهشهنأو 1

 : | ةريثو ةدوعو دوع لثمةروث عسهاو ةروث ى ”الاورقملا و هرك ذلاروشا اوهيضغ حاس ىأ هربت

 | لاق ةرسسك دءد تناك ثمحءانواولا اوءلقدي وسسلافاضدأ ةريثو نارعحو ةريج لم ناريثو

 ٍؤ 1 'هلإ_هذ ىلءهونبو طقالا ةروث نيبو هضدا اوق رفملةريثاولاه امن ادّريملا لاهو درطعاذ- هربتلا

 ِ مهورضمنب سابلا نب ةةعاط ني ذأ يةانمدبع نيدوفوم ورممن اهل قوأر قلوةوك رح مث

 1 | لعطأر ونه لاقي ونا ,ارقااىفر وك ذملار اغلاه منو هكص ع ل.-ر قل د ىر وثلان ام قسطط ر

 3 | نيام مرح ثيدطع ا فو هلا هنال ةأمم دمع نب روث هبا !بسذ لبطل يملا سا مسهض»» لافو

 : | ةكح+«روثاغاوروث 4لاةيالمج ةل ,داان نوف رخال ةثردل لح داصول لامزؤتك اره

 و | لعج هل 2 عم ىنعميىلا هرياغ لاهو دح أ ىلا ربعنيبأم مّردح هنأ ثددملا لص أ نأ ىرنو لاه

 0 |ةروثءاطعأ لابتي زو مس اوابتالا مهعطقروتلاو يرهأا ىف ةكمىلا ةفاضمة ل. دملا

 . 1| هارون قفكاراشتلا وهف قفشلاروث طقس مهلوقامأ ًاوءاممدلا ف جربرومللاوظقال ا نءاماظع
 ' ١1 (دكردمْنبسذأ) ءاشلالوقامأو همظعم لاقي و 7

 : رقملا تفاعامل ب ريض: وثلاك »* هلقعأ تاكملس .ىل لدقو ىلا .

 ١ ( روثلا برضياغاو نياتاداهالبرضتال“ املافاهعورش نمءتعزتمااذارق ةبلاّن ا لاقش

 1 8 راب 7 "ارو 00 يم عزفتل

 1 ار ةذ نم لجرلا ىغتن ًرخباو رعوأأ ب مح 7 ا

 ١ | نيب اهلا عج دقوربجت اىأار وج هسفنب مظعااربجو اريح مظعلا تربج لاقي رسك

 : | هلقاربح لا قيربخلا لثمم طظعلاربتءاو  رعهلالا نيدااريسدق ٠ ٠ :لاقذءزاللاو ىدعتملا

 ْ رد ازاقإع دلتاتق لهم ( موثلكنبدر+) .'رسارلا لاه ةرقاف مدس ىأريةافان الف ا

 : ظ حالا ىلع هنربسح أو رباجو أ اضنأ هتدنكو ةمح نيرباج و»نولوة دو ارباجزيخلا ىعست برعلاو

 1 زاب اورفكلا ىلا هتيسناذا هن 5 رفك 1 لوقت اكر بخلا ىلا هي ئاضي ا هتريحأو هسلعهمدركأ |

 ْ هيف لهس»» نم ىلعر ام ااذ اىأرامج ندعملاثي دسم قوارابج همدسهذ لا ةيردهلا | ا

 0 يا او عدم سب اجا نماب الما ا موي مسا امضي رام جو هرح اتم هيذخؤي ل كاف ظ

 ظ يد اي لاو 0 افولاط امىلعلا |

 ش 1 : 1 او راش او لمة هع قة اح قا هز امد“ لذ لاش

 / لاق لكحالاد ه٠ تبنى تيئااريستو ركل رلاربكتو ةروسكمملا ماظعلار اراد

 : 1 . نطمقؤيف لكاالا دهام »* هيرواعاعاوق ند مناكأنو سلو سفا

 ا



 4 (دوف) فس 58 5

 ار يرش 0 ا
 اوطلذتال ىاورمثت الث دل ايفوءاتل هلو ةمايعل اورصعي: وش لك لفئرجتلاو رجلا ٍْآ

 ا ل ا ا

 ل 9 ذسنلا ف ءريسغ عمرةلارمسن |||

 رتنع لاك قارعلا لها "هلبقلبةنمأ]]
 مهردااك رافال كرت ملك هملع تداج |
 تر دقو ةريز خا أر ةقانو :-ز ةنعطاولاغا جرو ليسالاة باوك نمو ا ا

 رم مسارابرملاورادهمرابرثو وفلل حرارثرث لاقي هديدرتو مالكلا ةراك ةريرئا او اثر و رخن |

 بنقل! نايك نيت انام ناردرعبلا:(ىبأ هنيةناذاهت رتل ثمناكللاتدرثوأ|

 ااا سالب .انلاريراعثلاو جراخنم

 سوسو بحسامو لابي ةن) جعيشمو يعشم هنشمر معتم اريغ هنو“ تصخاق هتيبضئأ ْ

 رغثا لق تتيناذاةروغشموهفرف هن لق ”ىبصا|عضاور تطةساداوهر هت رك ركل ١

 ًارهاظلاوه ىلصالا فرحا ل- و رغثأ تلف تنثذاو تهدأ ءامءاثلا تءلةفرغتكا دمت
 نتوقرتلا نيد ىف َوْلاَر كاد :رقن مضاانةرغثلاو نادلمل' خورو نم ةنانلق ماس وسال هالاو ظ ٌْ

 (لبةمنبا)رعاش ثلا لاق ليما لث مويلعان د دس ىأ مهان ”زهث لاقم ةلثلاانسيأ ةرغشلاف

 ١ رفعت اف هريغو مالا ترن ( ردت اضدأث ف

 تاذلكو عام_تالرفألا ٠ رق ل'ورغت اهبفةم دمودهو سّرضم م مارق أ اورغُ ءوأ

 ' لطخ الا لاق اهريغاربمتسا اع رو ةقاناا نم ءاملا ةلزهج بلم :

 ماض لاةروثلار م ةورفو 95 ةسالم بر وعالا غانا زرسن

 ضقفخامناو ةفقهتلاد_بع اوك ه.ةلوهو هنم لددلا ىل_ءرفتلا سنو لجر مسا ةورفو |||
 ةيادلار فكي ركاانرفثلاو برخ”بضرج مهلوةك راوالا ىلءرفثلا ةفصنموعو مجاضتلا |||
 هزوثي لج رلا رقت اوهرخؤمىلا هجرس ىريراغمءةبادورفثلا املع تددش ىأ !هترفثأدقوأ]/

 ىنالارذدتسملا ضدرم قو هل بالك الن م ىلع بائذلاو دعت

 ع.جو ءارفلا لاه لابو لبج لتمر ارلا عنجبو تارقلاورغل اةدح اوةرغ ْ
 رمملا لاما اضيأر قلاو قانعأو قنع لثمرامنأر ثلا عجو باكو بانكحسص لثءرغ مرام

 علطىأرصشلار أ لاشيو لاو.الا عاونان رمسفو رك ناكو ورع ونأ أرقو لقي وفهخو |
 بوذوأر ءاشلا لاه رثتاذ ىأءارعد ةرصنو رق لرد اذا صار صو رق

 حاصلا نهانا غاي عقب نأ لقد رانمرهظيامةريثلاو سراوجاهنمءا رغلا ىلع لت
 رو هلامرثك اذال رلارمتاودب زا بيحت هلع رهظاذا ارم كلذكو اريقثءاقلار ع دق لاق ا

 رو :نابغلاراب (دو اهفارطأ دّقع طامسلارعو“ رمقلا هلم اري نب او هرثك ىأ هلام هل

 راب لاقيف يدا بن وسم لاقرب ةيدولب ا نداهيشر ادمن آو عطسىأانادوفوار روف

 || ناكريزلا لاق هيدفن نيب رلعجاذ اهم دب بلكدا ار ةدتساو هز ج ىلا هماجر نيب هفرطن ىولاذا



 ىضلادوعسمنءريدز لاق او لوقا لثم ناو |

 (مارابا) ع 1 و

 / تير هيفاقع #َ اهراصم أ كةبياسوا ىفث

 هحووه هفعهلناىذر ىنءلاف رونا اراثو ىلاعت هلوقو ه في ىذلارونتلا )2(

 ىرعود»ديردنبالاف موقاانيب لوسرارودلاو + فت رعشيءاناروتلا (دو )نضرالا
 ا او أملا ىذرب »* لمعمانْشامثروتلاو دشنأو -

 َ فراعملاددنأ و ذخؤي نأ ىكءرادي ىأ ذنوب نأ ىلءرا تالفورعونأ

 | ناتي رف ىناكت رصف. «  ىنوذغشأو ىلءاومضغدقا ١
 ارا راملابف دقي رهلاكى دع لاه حب وملارادقلا و ( دأ:هنم بولقمر امم ىو رو

 كلدالولو 'هلعلا فزح ىل_ الريغاسع او قوت اماه اولاهاكر است ن نمرودةءوهورتتو تاران

 | ارانآ رو.كاواران' لب ولات زحارلا لاه ءاهلا ف دح هولاهاعرو اريك ىدتوتاران موقد

 نمتعلطظف رعاشلالافو

 ظ .حارلا لاق راس رهان عللاو
 ره ” ماع نم صةعو »8 رئازطاامودو تدتها فدك ّ

 لب ا ىأررو. هل ”ةيهسفتامقاذ ناك اذا لدر 8لاق.و

 [أءءق
 |ةرونوار

 ا
 ٍ : اسكن روت ”ىف تنك له كلام ب #2 فروت ت ا

 ١ ريرجلاف ا ان ىأدر ابوه اضب أل اقيو هر اثر دب تح - ئث ىلع سالىذلارت ' املاو _ 1

 ا ازكح كنرأثلامو نالفةلتقايىأ نالف تاراثابمتواو 3و لدي لهو كاب اوانق

 | مه نت رأتتا.لصأو هنم ىرأث تكر دأ ىأنالذن م ب قر ه.ّت؟ر دأىأ

 د.سل لاق

 رعاشلال اه 06

 ظ ْ نانالاوراملا ف ضيحباهعلا لاقو ةعزفلا دنع عدتراىأّرح 0

 1 «(نبن ( 0 اذا

 ]| لاقي ةكجلبج د يبثو عضو منااضيأةيثورشرالا ىةرتساشيأ ةريلاو مرالاو ايلا

 ا عسالباو هرم دعب ةّرم ىأةراثدعب ةران كلذ لعقود راسا عب رسىأ اراستاف ر عطق لاسقنو

 ا ٠ رزءاشلالاه ٍبحراولوةب لو باحر ةيحر عجب ىف اولا مهنا ىرئال ار يغاسم

 || ىدحالان ءفرح هلاملمرلانمروهتتاا (ر#] ىرخأد_هبةدء,ذاعأ ىأهرانأو

 | ١ علمالاساركة فريش ءاعشا * ةزوهيتةخارعت
 :١ ا

| 
 ا

)0 8 5 
 اثقل لنقل تراث لا.ةيو لا ةيؤئلاورأتلا (مأ: ) (نرض)

 رغاش ثلالاهو هللاه تاق ئأ ١
| 

 | 2 تنك ىناقتامملا دعت * اًقلس مر ىمر هدناسدااو

 أ دأثلل ثاغتسس ا نالذرأ اننيسأو هد #زمانق دب ذر بلاظلا هبانص اذا ىذلا ينل رأثلاو

 ْ ًادنمتأو لكباوريطالا» ءاعد هرمصن ناكر ثثتسم مهءاخاذا

 ْ | ةينانكعش هلع ةيظاومل ادا ىلعةرباثملا
 ش أ ١لذقلا تغاب لاسقب "يل عسا! صرال ا ةريثلاو كدجاح نع لريثام لاقي هس ىأاربث مضل

 ٠ 'ئ لا االا ىف ةعاضقتأرو : : 1



. 

 ريسكلاب تررتهنملوق: ةضاضرلاو نمسلا ةرارتلاو رغلا ىلع كن ءقال ب .تخلاذدماهتسلا 1

 رعءاشلالاقو «لءااوهو اان نها ظ ا

0 

 ل و

 541 (راع) م

 7 رفع ئيدوسالا لاق ميم مدتابرملاوزابضوداتو بكا

 ىئ دابحأ !يلىلانعال فصأ اه الد صهر اهلا ىلع حورأد.ةاو

 ١ نلبس ران ةقانةدبءونأ ىو ةدساكى رخأو ةقفانلا ةرجان ةقانل ايو ركسلا نم قنءالئامكأأ]

 . ب دال

5 

 |اهحاض م نمةاو ةلاتترت (درت ) اهفرعتي ةرحتم ضرأو قو لاو ةراصتلا ىف ةقفانكأ |

 ءالقملام "لعل 1 1 رد مالعأ اواهردنأو اهعطق ىاهّرنأف ف.سأ اهدي برعضو تر دن ىأ | رو رن |

 || ل رلالوةد ءانيلا ىلع ط. مضاايرتلاو مدعيا ءاضقاأ هّرئأو دعامة دل نءن الذ رب رو ظ

 انيسقتلط ىثعلاب ىمغو ٠ ئع *”رتأةادغلاب مبصنو 1 ظ

 .سراوفااد زرلوقو ماظءلارو٠ .الارئارتلاو هوز مزمو هورترت ثي دل فو كي رتل: ريرتلاو | ا

 ١ 7 رترتخأ لو تاز ةيئانب 35 ىسمره دل اذا ىفا ىلعت لأ
 | حاملا أ سما٠انهدلاتلاهدا لا ىدابال ىظرمشلا مالغرورتالاو لةاقنأ لو لزلزتأ لى

 رورئالاو ىلع رشلا ةيششو ل ريسمالاة.ثخالول هاو

 ير ( و تنذر تعي رد تر( رادع همه نالوك 5 رعبا نم نيشلاب تامل
 اهعجوةرعا نود حاولا سد مسارقلا (رغ )ب ا ايلعاادفدلا طسو ىف ىتلاةر ةزاا افلا :

 ةق.ةلاىش عمال :للاّنالعا وثالا هيدا ربو مذا نار ءورو6 رمل عجو كي رضااتارق

 مهترغ كلوق نم نوكيدقو نبادرقو ذ ىأ نبالو ىمان لحر لاق رملاهدنع ذل يماشلاو

 رق لاةيزةلاريثكلارقملاو همحي ىذلا ىرقلاو هعس ىذلاراسقلاو رقلامهتمعطأ ىأسمانانأف
 هاد فور وةعموصأ !ةروماتلاوارة دؤزملاروةملاورقلاهد:ءرخكخاذ١لدراا
 فدد ىشعالا لاه . قيربالا ةروءاتلاو باقلا ف الغةروماةلاو هب رعى اكأ هن رونا ىف

 و نومهم ربع دس ىأروءانرادلانامو 01ميارعشلةعوذ ع ةروءاناهلاذاف .ةرانشب

 سوأ لاق سفنلا لاو مدلاروماتلاو

 ردنا سف:رومأت مهتاسأ #3 اولخدأ مىه» نأ تثنأ

  0١(قدارملاساعقنيورعوه) رخآلافو هواتاوتكر سفن ةسوم زيرو .

 تيدنطةةاط ريغ ةيحو * ارك سلو تقرهرومانو

 لرتافاشلا بت ذلا لك اوائيشى أ رومان اهنماك رتاخ ةنسسلاةاشلا ىشوةرزجانلك أو ْ

 ام سدلءالخ دالي ور هريغت ”ىرموررادلاءامو »ام نم حو ىأرو.ان ”ةيكرا ىفاموارومات اهنم

 انهو تدأر امو اقاخرأ ل قاتلا ةأر هلل اهتم نس اا: مون تتار امودنح أ ىرضو
 )9( ةمغىمس باةعةخرف ةفضخ رعاش )الاهو امهف.ةترملاو مهللاريقتو هنم نداسح أ

 . اهيئارأنمزخووىلاعثاا نه.« هرغت مل نمرب راثأاهل

 لاط؛ىثلا َنأَعا نا ءاياهيفءاباان ه«لديأف بااعثلاو بنارالادمصتامم الوش
 0 مص دام ممم ل نيد يي ل يول عسا

 *ءانمأ(ز

 هةحعدص . ا



 ش | كلدكو ىراسلاهلاسذا صختاك روثلا س اك ف صب حاسما دشنأو ىرو و”ىراب

 ًْ 4 ةداسنب الاف هلاهتىأار م لاقي هرعو أ (6) ةيراسلا

 ارهباهذعب مهل ارمي ةيداح » ىو من ,وعس ذا وق دقافت

 1 ةعمر ىلأ نرع لاه ايدك ىعمىارماضبأ لاقت و

 . بارتلاوىدطاورطقلاددع « اربي تاقاهحت اولا
 ار مهري لبملا هرمي لاسقي ردسسملا عفلابو سفنلا عياتت مضلان رهملاو هياغىأ ارم هرهجو

 .ش لأ رجألاو هسطسو ضرفلاو ىداولاو لول ةريج وهسسفت عياش ىأرهبئافرول هيلع عقوأ ىأ 1
 [لأرئاساهسرتم بعشت مث بلقلا نمناج رع نارهبأ اههو هبحاص تام عطقنا اذا قرع

 ايام ١ ليقم نبال ىمدالادشنأو نيارشلا ||

 ٠ رجخابتيغلاارومالغلامدل. ه هريبأتحبجوداوفلا» ض3
 || اهلو أى لكتلا ل: امرئاظلا شدد نمرهانالاو ةملكححا اوف ئاطإ انيبامسوةلانمرجالاو |||

 . | مهيلاةبسسنلاو ةعاشق نم :هلسق ارجو ىلكلا مثرهابالا فاول مث بك اذملانمداوقلا
 || 4لاقيىذلارارعلاراهلاو واولادىوا ارهم هس امق نال ساءقريغ ىلع :ىنا رح لاء ىفارهج

 . ||[  ةرارعلا اهل لاقي عسرلامانأ تينتءارفسص ةحاقف 4 دعج تننرهورلا راسم وهورقبلا نيع
 | ةلط عي ةيعصل بانا صاعلا نب ورع لاهو لطرتئاملثوهو هينزوت:ىث مضلانداسبملاو

 ا راجلاو دسعونأ لاف ١اعوهل هذ بهذرطانق ثالث راب لك ىفرابب هامل رت هللا دس عنا |||
 ا بلغ ى-ءاضأرمقلارهبق ةيطبقاهارأو هب رعربغاهسحأو لطرةنالث م همالكف ||

 ظ ةمرلاو د لاهو عرب لج رلارهبورهابرة لاستي بك اوكا ءوضهءوض

 ش ارمقا'فرءبالدح أ ىلءالا ٠ دح أ ىلع نذتالف ترب دقو ظ

 : | حوزورهد جودورم جوز هنالث حاوزالا ل وة:برعلاو امس َنهتيلغءاسنلا هنالف ترهب دقو '

 ||| ئذثلاءاعداراهّسالاورهملا هنمذ_خؤوروأرهالا بئاونادعبو أه :س<نومءلارهسىأرهمأ|]|
 ناماواهب روشة نالذبنالفروساو راهش ام هتح دمنا ىلامو رعاشلالاه انذك

 || لاطاراربهبالمللا ازبلعراهماو هرثك أو همظعم بهذلاميو فضتاىأإ رازعب الدللا

 - ورعو أدشنأو ريصقلا وهورتملا ىف ةغلرتملا (رتب (

 رمل نياورتوبااهنكل « روقهالو بالج سدل ظ
 رثك لوقءاّزرفلادشنأو |||

 ءاهلام رتاملاءاسنلاّرشاطلئاراصق درأ لولاطاتا رولا تاغ

 " تيمكلالاق رزاهياا عهب او + هظعلا ةقانلا ةرزهبلا ىعمالا (دن+)
 رزاهملاموكلاةنسو « لءودلاةهودهلالا ١

 ريغ بظاللا نم ناك امربتل بن )دابا همعمت أ ىأ ىرصصب هنرأأا رأت ( ترض

 لاق.واضي أ ةضذالدل اوةنمهضعبو تهذللال اربت ل اًيالو نيعو هفرينان دبرضاذاف بو رمضم

 ةلاذضلا لة مرعسشلال اوصف نوكي ىذلاوهو هيريول!ىفدغل ىهةدسعوبأ لاه ةيربتهسأر ىف

 .[|| كاهمريس كح .ىأ هنن مهامربت.ءالؤهو كلهأو هرمسك ىأ ارييتتءريتوكالهلارابتلاو

 م 20



 501 منول 0 ممالال)

 || لوقو ةقضملا ىفةركب كانه نيعلو دعا يهتسيين د: لرايمباو ايان بأ 4“ 0 ١
 كي

 ركب تركيا انصب لو ةناكي از كبوة مكب كس رذ ىلءريبسو مول ظ

 ركباذا( !)ر كيال ركب لاشقيالو ىععءلكت رك ايو تركش او تركب ًاواريكست تركب ؤاروكب |

 اروكب ةجالا ىلعتركيو لاه ءادغا تركب أكل ذكو اراكب!درؤلا ىلعتركب اديزوبأ لاقو | |
 ١ ”ىأركيوهملا ركب ادق شا اىلار دان .لكو ةركذبا تددو لج اركي اوكري تركو |

 ١ ىلا ىلا.عتالوقو صرقألا طوتيسد ايلا برغم! ةالصناوركي لايق ناك اهسقو

 : :١ ودغلا لعح لاص .الاوودغلاب لاهم ة ركحبلاهو تول لعل يل فرع راكبالاو ا

 روكي ب>امص ىأرذحو رد لثم ركيد هتحاح فركب ىل- رو ةادغلا ىلعل دير صموشو | |

 ْ ىو فورهءربسغةر كه ١ | تلق هئع) مولر ؟,هنتدرأن اف اراك يلا ةركب

 ” || ثيدح ىو هتدوك ان ىلءتيلوتسا اذا ثا تركشسادقو ةهكاسفلال وأ ةروكاسلاو |

 ةروك ايا! نموهواهاوأ نمةسيطإلا كلر دأر كش او عرس أر كباولاهر كس اوركب نم ةنعجملا أ
 ركبة رمضو ركبه جو للا لوأ كر دي ىذا وهو . ةريكملا ل ءلذتلا نمروكسسنلاو |

 ىل:ءااذا اراكب أ هنع هقا ىضر ”ىلءتامرمض تناك ث ب دا ىفو. ىالالةعطاقت ىأزسكملا |

 لاعت همفري_ثال ىذلاكلانهلا دضافلالجرلا رولا (دوب]) طقضرمدعا'اذاو نق

 ا ْ ىموسلا ىرعبزلا يللا دبع

 روبانأ ذات عتفام قنار » ىنايساّن ا كما ا لوسرأب ْ

 را وهواروباموق م ::وىلاعتهتنا لاك ىكاهرو موقوةدسع وب اضيأ هاكح روب: ماو |

 رنا و رئابا عم رمداو ةغل هنأ مهذعب نع ُسةخالا 1 لوحو لئاح لش | 0
 ْ 0 اوهوئادحت ملا ذا راي رئاح لج رو دك أه هرايأو كله ىأ نالذراب دةورشب مْئأو أ ”اوأ ْ

 ت.مكلالاق هلخءراش ءالاورمتعاو هون ارو رار ال

 ارا ااماواراهماامإ املا تعن ىل_؟ رمق

 0 دا

 ْ (ةيغز ني كلام) ”رعاشلا لاق 3

 ؛ اه رود ضاخملا غارب اكن عطو ه هلوصفءارفااناذ برع 2 ]1

 مهلوق نمو اهلايح نماهح اقل فرعبلا همهشتاذااهراتباوةقانلا د راب لاشي ظ
 أن نعع دز ىلا ضرالااضيأروب لاو ه_سف:ىفام ىلنكتماو هلعا يأن الذ د_:ءام ىلربأ

 حاصر دك الاسو هبلعدقلا ىلص هلا لوسرمبتك ىذلا ناكل ىف ثني دا ىفوه ودسعأ

 د ىئلالهلار ا اويااو لافغالاو ىتاصملاوزودلا ولعبلا نم ةمحاضا انئاّنأل هذللا ةمود | ظ
 راو ىيدصلا ىف لاظتلاَنإ دشثنأو ماظق ل ثمرافكلا ىلعرازو تاز رجالا |

 وه ئإو ار كمو ىلاعت فوق هنمو لطب ل عرابذ ميالازا وب نم هتلايذو عن لاسةي دسك عاملا راو ْ
 ْ ةنس رعلانوهو ةمسرامفاا,ءانروبلا ىنمصالا لافو بصقلا نم ىتلاءأ روءلاوءاراسلاورو. .

 حج دج يحسم

 ل حا 7“
 ىف - 7 د



 1111 د را هاا ل ل
 عالق مزتابلاوتار دا سنن نم داو هنآ ىلءءانهلا هتلخدانغاو كل الاو ا

 .ِ رعاشلا لاه . رقملارب وةنلاوا اعز ع أ

 '. رطللاوهتتا ني كال ةعيرذ ل ا للا ّْ

 | ياست ةقديسلا باك ىفلسو هيلعهقا ىل< ىلا بتكوةروقايةرقبلا نومي نمل لهأو
 ا قب ديسللاه داو مماراقملاو ةرقبد ,ةروقاننيثالث لكى ف

 لالا دمدلاراقبلا نم « هيواج بكري يبلاتانيفإ

 ٍ أ نهداو نعاهطي قش دك اهتدنس نيعاشرقيا منهاوق نمو هناهسوو هتحشار ةءءىوشلا ثرشب وأ

 | ىذر بلاط ىلأ نب ىلع نبني سلما نب : "ىلع نب دم لاسقي ناكو لأتحلاو هلا ىف ع عسوتلار ةءئلاو

 ةريقبلاوريقبلاورغصالااملاوهو نطبلاءادك ةرقاب ةذئق كاسقيو ىلعلا فمر ةبتلرق ةاملا هن هنا

 | ةعامباضيأريقبلاو اهداو نع اهنطب قشاذ ارب ةقانو ءاسنلا هلت هل ىك الصدق وعودنالا
 ١ ! |اورقيدقو اطوطخاهلوسو آوت ةعوكق ءوناسضال ةينعل ىييذسلا لاشم ىرشلاؤرةيلا

 ١ لا ٍْ مرتضي ويفلا وبما لالا وعل ىأأ 0
 ظ >.نييضإ مرعب رام [لئماهل :» علاتم لوس كغنئانفتنبا ] ٠

 |بكحارقبلاتب و .هلسامرتساو ايعأو ريس ىأ ارقبرقَي +. ابر
 : 1 3 ىفلف لازغلا ىأراذا لْرْغلا ناك هيت ع انافارتم

 ا سقلاو مالا ةيدايلابةموق ل رو رمطحلاب

 َ ظ 178 سل! ساّنأب .« :ةجش داو اواهاتأ لدالا
 9 ' رعاشلا لاهو هسأر همف لدرلاع ىطاطي عارساةرّدسلاو

 .دبلطاىلا يدع سرق 0 مىراق بات تايخ ل

 انطبتداو ىتلا ةأرماركيلاو خفلابةراكبلار د_.هملاوراكب أعهلباو>ارذسعلا ركملا : ركب 6

 ١ لاقو ءاوم+.ذئئال اورك ذل واه داو اهركي وا دنساو |

 ا د اياك ىمدصصأ م ديكلاباابوني ركيركيال 0

 7 “ل ىلذهلا لاف لبالانمركبلا كلذكو
 ||[ 6 ' لقافلاءامزثسامجتباشت 3 اهجات تي دحر اكب أ لئفاطم

 |[ ةركدى لاو لبالا نمىتذااركتحنلاو ٍلابحلا نيب ةبلصعضا وءفىرجت ا هانم دفا

 || ةلزنع لئال ان“ ا ونأ لاه ةلاغنو لف لش ءاضب أ ةراكب ؛وخارفو خرف ل مراكب عجماو
 لحاو ناذال اةلزمع ريعمل اوه راسا ةلرنع صولا اوةاتفل ا ةلزع5 ركملاونسانلا ن مىوغلا

 ءايلان ةعجب وزح ارلا ءرغصد قو رك لع "هلقلا ف عمجتو ةأرملا ةلزمع ةقانلاو لحرلا ةلزمع
 ١ نركسأوثاصلق ٠ انتهدهدلاالاتيرشدق لاقذنوئلاو

 هئمقذ- ؟عر ت اقركب ىلأ ىلا تدنن اذاف طساعت نب لئ اون ركب وشو ”هلسقونأر و ْ

 |نموهو كيرصلابركب اه عجنو الع قتسن امركيلاةركيو ةينك لك ىف كلذكو لولا مالا
 اركب وةركحو أحؤ ةأحو قلو ةقاح لثمافرحأ الا لعف ىلع عمت ال'هلءفنال عدل اذ اونش
 . || ىلعاوءاحل راع مولا ىلا ع ةعاضلا نهرش تاركملاو برا لافاشبأ تاركبو
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 ى” ف دو

 ثرطي لاضيلابملاو رطن اقر طلي رمش كلاب رطن دقو ح رملاةدشوهورش ةارطبلا 4 5 1

 حامرطا١لاقو مامهلا عيدمرطسبلا ق 30 +لافوريزجبلا سرج ارلامتاعروأ /

 ا
 ا
| 
| 
3 

| 
/ 

1 

 عم يت مءابلا لغ)
 حر هجرخمو ديد وي دكار ظن ىأارضاءاغهتيرأ مهلوقو فكي نأ لبق بوثلةطانخ

 تام وم ل_ثئ ترص نموهو رمصن وذ ىأر صاب دغر ةرنبلو ذ ىأ سمان نبال لبد ظ
 يصانبلا عاباو رستالال دار ريت ورحم نما هاتوا "تمن هوغد |

 اذك ةريسم »امم لكرمصبثي د |ىفو م وكس نمفرولاو بئانللا مضلانرمصبلاو

 : رعاشلا لاه ماشلابعضرمىرصب واهل ١

 ماعو برع ن مني رمانقو «# ىرصل دالس نم تءامع ًاولو

 ظ (ما+لانبنيصحاوهو) رعاشلا لاف فور لااهيلا بسنت
 امك دواد عسأ نم ادرط هو *# اهنويقاعدلخ أ ىرصب منافص

 ٍ هثهداآىأ و رطب أو ريهدلاو ريا ااًضيأرطبل او هانرمف دةو'ل م تدشراولاه اك كَم ها

 هئمو هنقوشارطنو هرالاب دلااترطدو هقوط ن٠ .رت تح هتفاك ا ذا + ءرذانالفترطبأو |

 ةغباذلال اه رطدنملا رهوراطسلا ىع“|

 ددعأا نهى ددار انبي كش به اهذشن أن ىردملا :برفااكش

 ظ
 نداوكلا صهر فقئل'راعسلاغزيك « "هله لكي ىرتتاهطقاسي 01
 نيتكسالا نيب ة-ئهر ظدلا (رظإ) ار ده ىأرسكلاابارطب همدبهذوةر الا

 اهتام- فرط ة ه-- :هةاشاةراظورظرلا ةدنءا رظلةأ ماو ةراظبلا كل دكحسو ضف ْ

 ل راافالءلق تااطا ذاف لت لامة مرثخلا ى موايلعلا ةغثلا ىف ةئتان ةنهاضيأ ةراظبلاو

 رظب دقو رظبالا ديعلا يأت أل وقتاخ عبرشا ةئغ قا وش -ىلع لو هنمورظب اذتسحا

 رعب قاذللو ريعد لهسلا ل 'هب ساما !نمناسنال اةهلزتع ىلإ : الا ندر هبا( رعب لإ ارب لجرلا ْ

 ٍ مفي ةيلانةياغاح ىريعب نبل نم تب رشو فان ىأ ىريعب ىئدعرمص برعلا ضعنن ءىحرأ]

 ةاكاوريعبلا ارءب دقوراءبالاورعبااةدح اوةرعبااونارعب ورعانأوةرعبأ عهلباو عذجأ اذا
 هضعب باقو هدّدبو هقرفاذا هرث#و هعاش .٠ لج رئارثعي لاقد ءاَر ملا 4 رعت ) ارعت رع

 هلوة ىف ةدسع ونأ لاق وو كس ود رضسا | ذا هيرثدع و ئثل | ترغمد لاق« . و ضن ىلا

 د1 تس هممدل #هىأ ىنو- ترعب لوةتو لاو حرخ أو ريثأ ًاروبقلا ىفامرثدي ىلاسعت |

 ةرغبلاو انرثلام كلاب يعي رطملاباهو طةسىأاروغي رغم هلا ايذد | رغب ٠») ءالسعأأ

 ىنعدالا لاه :شسطعوءادكير لاب رغيلاو ضرالا ترغب هنم لوقت ديدشلا املا نم ةعف دلا |

 رعاشلا لاف توقف هنعضرقو ىو رئالذ ب رشتف لبالاذخأب شط عو »|

 رغبلاهدانسأ ىف تواااغاك .ه هبكرنءاشلا الا اوهام تاقف

 لاقي ارغب كمآ تتاموامثب الوب أت ام لل مقف شبا 9 3م راورلا ءلرقت|

 ا قى ةرثغ ىف موقاادت ناش 6 :( هولك ىفتقّرذتا ذارغن رغشدلا تقرت

 نيهأاب تءاحاسعرو (نةةمئأ | ارثغمتم نالذ عبصأ لاسقيدتدَع هسفن ترئغم و طالتشاو مغ

 دي م ةنلاو نجم“ ارقبلا رت ا نعي
 همسستسلا 20



 كفى نإ
 ا هر 7

 حلال

 عرسال (ءارلابا) 2 26

 | لزئاف كتب اولزنمهاذاو ه هباورشبامب رشثباو مسهعأف
 اركش هجوب نالف ىفرشبو ه,تررسىأ هبت ريش رعأ ىنانأو هباو ريساعريساو ىؤريو

 ىنياءأم مسا ةري زاب ليج ممم اشي رمشبلاو هولا قلط ىأرسسكلايرمشبلا نو هو قل

 ثدنأتلا فرح موزلو ُثن ب أنا ةر كح: ىفالو ةفرهم ف فرصل ال لر مسا ىرمشد و بلغت

 ١ تسلو اااقللا هامل اك تراسفاوا مسالا يدب فلالاءذهنالةهغ منكي مل ناو

 فادع كلو ةكمالغا ذه ىارشباب ىلاعتدل اوقوريك ذتلا دمد مسالا ىلع خدت ىتااءاهلاك ٌْ

 ]| تناك اذ ارسشاامَن روكتامغاورياناءالا نوكست 5 ةقااما ةراشنلاو < ىرمشنا. ةمنثتلا ىف لوةثو

 ريشامملاو اضع مهضعت رمشد ىأموقلا رمشانمتو ميل ب ذهن م هريشنف ىلاعت هلوقكدي ةدمقم

 ارسم اريسشملاو لهذه« توكنا الوئن لك لئاو أ كلذكو هل" اوأ حصل اريشاستو ىرمثلا

 1 لاه ةس ىأ ةرشب ةفانو ةريشب ة أ رماو لدهلب ارعشبلاو ثدفاايزسشمت ىتا حارا تارمشملاو

 رجاشم قف ؟لكناسآ غ0 رئاشدلا [ههجوأ ىف فرعت رحارلا
 .]|| هزاثلاو ةئاعرلاه ل ايس كاتأبت ارو رعاشلالاه لاملبا فلان ةزاشبلاو

 | ا يسافر ةانرسلا (رس ) ةيراقتلاوهلاشي رئاطرشبتلاو
 1| ئدلان ترين ولءلارمصيلاو دمع نم هيل ارطتتتفرمشأ اذاهتريصادورب رضلا ف الخ ريصدلاو

 ' ]|| لمأتلارصبتلاوةراصيرصب دقو ملاعل ارمسبلاو هياو رص _ملاع ترمس ىلانعت هلا لاه هتلع
 رعاشلالوقو جاضنالاو فيرعتلاريص تاو فرعتلاو

 5 مامدي ترمهد ىتح دصقلا نع 5 عزب ملفات الث هب ودع تنرق

 | اذتانآم مث ءاسالفىلاعت هلوق هنمو ةشيضأ اةرمصدملاو مدلا هو ةريصيلاب مهمل شب ر 2
 0 ةراوع ةرصرلاو دفعا غلاب ةرسصبل اد رب مهل عش ىأ مهرمصت الإ ريفخالا لاق:

 | ةمرلاودلاهو ةرمصملا تدعم اهمو ىف اس

 مالسوةرصإز هويئاوس ه ملام ىف بيشلا ساي نيعادتت

 صادم نب سايعلاقرمسكلاب رم تاقءاهلا هنم تامقسأ اذاف
 ١ عدصلما <: جاف هيلع دقوأ 5 هيسنوأ ال رمد دوا تنكنا تأ (١ )

 ةريهيلاورعوب أ ةريصرلا ىلا اوراصىأ اري هت موةلارمصتتو ةريصبلاو ةفوكلا ناتريصملاو

 تاسنالا لد اع اوقو اينلاىف راص :الاو ةحلا ةريصبلا ورث اصلا ىه وتيبلاىتةثنيبام

 كفن ىلعة<تنأ لجو ا ىل- رالوخاك ةريصبل اوه هله سشفخالا لاق ةريسب ه سفن ىلع
 ةرهدصيلا ىعصالا لاقو د ملابق زلمة داو ضراالا ىلع ناكأم مدلل ن مةريص !ادي زونأ |
  00ش قعطا لوقو هلثمورعوبأو ةممرلا ىلع هن ل دم مالا نمي 0

 ىأودتعامبو دعي ةرمصنو » مهنتك [ىلعم هرب "اهيا تاو

 ةدسعولأ نأكو قرأت :تدءاطأب او هباور ًاثيلىأمهفلخ هرلعجو مهد أ ءداوكر ئوهنإلوشي ْ

 ءيدأ مضي نأ رصبلار معر#صياول هيو ريناكو عردلاو أس رتلا تيبلا اذه ىف ةريصبلا لوقي |
 فال_>ودرىرخالاةوذام .ءاد-ا عضو:ة بوذا ١ اًديشاح طاخت م نازرخف مب دأىلا

 ءطاص



 لرش ا 0008 |

 بنلاو ةم_هلاءاهلاو ةرباريلاههو سانلان ءلدبريربوران بو هفرثرث لثمرانرب وهفزيرب |
 نم ةربع-< ربلاو ةأ عا سساةزيربوةريرباممد او لارالا رعريربلاو اهتف ذبح تْئشناو |

 اريلا نمش. ثار ونربلاو اسايق درب هوجو داربأ ىلع بلا عمسج نأ يتيبس عئمو صقل | ا

 رب تدكسأا نبا مهالع قأ هءاحأ ىلع نالفربأو لبق ىأ لح هلل اربىف ةغا لح هللاربأو | ْ

 مضفأ ارسبكسلااو رزبل او رزبلانهدو هرمغو ىلةءلارزربرزبلا 060 ريلا بكرا ذ[نالف | ١
 ماكخلا <ى هع'ارزاسااو هءقديىذااماصقلا بشْح رزمبلاو لباوتااز ,رابالاورازيالاو | :

 "تينكلا لاو( )١١ ١ رازابب رعجواو ازيب عجن ةرزايسإ تااوليمت ريض اهعاأب هر زبد |

 اهرازيب صراعتروذص ه رابغلا ىناوةباوست اك 0
 ةريس وةرعسةدس-حاولا:رم رغم بطر مرسي ليغ لالخ من علطهلوأرسسلا 2 ريم 19

 أ ةرسياهءولط لوقأ ىف سةشلل لاقي و ازبسهيلعامراصل لاس ورم و تارسب عجمباو | 1
 ةرمسلاا محاميا مث نص رإلا فود _ب.ا.مكج مدور مراسلا يلقأ نباتا نهتتيلا

١ 

 اهلا ف اهتذنا ى جس ءاعجدو ىو .ةرمدو اه27 ىمهملا ا ||

 ا هتيلطاذا هن هنرمدتو حامزو عر لمراد عمم اؤرطملاب دهع بح :

 .اراسلا اف ىتُي رمست :«٠ هنعضرالاتانبتصتءا اذا : ىارلالافوأ]]
 ريغىف اهلطاذا ارم هال! ل_جرلا رمسنو ىمارلا ىلع ىنخت ىت !اعضاوملاضرالاتاشب وألا
 |ءاقسلإ مطرمسلاو هرمشق هذغ فرش ىأ ضني نأ لية نيلسا 1 .نآرعسلاو بلطا|عضومأ 1

 لعقلاريسبواور كنت الواورمست الكم هد الآ وو ذيهتاا ىف هريغ عمرسبلا طلخت نارم بثلاو ْ 3

 | لاقي ملك ىأ اروس ههجول- -حرلا ارمساو ةعم_ضرغ نماسم رضا ذا اشرس افةقايإلا 1

 اضيأفأ الاىل_خا دقو ةدعقاا ىف ثد_ت هلعئك منوريسأ| اولاد حاوروسابلاورمسو سغأ

 ناسنالا دلبر شن اظرمشبلاو ةرشنلا (رشا) فكر ىازصلاق تكسر لابو |

 قافارسشبلا وا مترسشي نأ امون :ضرالا ترشنأ دقوا تان نمرهظامضرالا ةرشب و ْ
 ا كفةنباهلتنأ رو هال اةزمشانم و لدتلاب مت

 ٠ْ ال دناك ناش ا رمشنم م دوم تالذو هنرمثي تنسخ أ اذا اريشررئشبأ ميدالاترتشيو

 دولا وتساب ا ةرمشنلا ةْيَوْشْسو ةمدالانمل عمت هنلك للجرلا نم

 ١ هوفالا لاق ةرشابملااضيرمشبلاو

 .ىفانيحاعرش ةءمنودزم م قئ'اوريغتى «رس التاي ١"

 ًازاشنالا كلذكو ىرعش.ا !نماوو دوا رثشب مضل, ءرتشبأ لجرلا ترمشدواهانا قرأ اني

 اريشأف دولوعهنرمشن لاهي رسكلاو مضلابةراشلاوةراشبلا سسالاو تاغلاثبالثربشتلاو

 ١ اذكبترشو ةنلاباوريشبأو ىلاعت وقد" ءويفلالا عطقبربخج رشي لوقتوريسىأ اراشبإ |

 0 ىله اولا دي زب ةساطع لاهو هب ترمثدتسا يرشد ار مس كلا

 لهم عاقن مفك أاريغ «  ىلعا اىلازيش هابل ترأراذاو

 أ
 ا
 ١

 ”ىاارشامملار هاوا#سملالم ةأرملاةرشاسو |

 ٍ 0 ال لل



 (در) (ءارلابأن) 84

 أ راجو نطعي ىلع هضعب بلقو هقرفاذاهرثعبوهعاشم لج رلارا اًرفل! لاف دم هق هيد دب راه

 ٠ : ْ اهلا لاه ءدفشكو هترضسا اداهيرث_هدوئثدلا ترث_# حا اوأ نبتو عطق”نبال'

 : اركصت نأ هءأهز ك:ةشدكو ه صضاعلآن 500 نو ىرسالا

 . د فو مذا نتئرخفل او هير طتيام محفل ايروذكلاو ناخدلاكهذم عفةربام» ا.اراخ 1 رخم )

 ىذملا رتذكتلا رع اضيأءاطارو قار ضد بئاهمر *#تانورذًاوهفر >2

 ْ | ترد كلذكو هيلا تءرسأ ارو دير دبى شلا ىلا تر دب( ردب )) ةيرتضلا شع نالف لاق

 |[ 1 رأ هل رذبلاهلماو هذخأ ىلا اوءرا_:جال_ لاو ردد اؤاوءراموةلاردامو هيلا

 |انردبأو ماتا ارد, ى مم لاةبو بيغاا اهل هناك عولطلاب سعشلا هتردايملار دب ىمسا و ةرمع

 ارثاردب علا لاقءام ميءاوهو ثؤد درك ذب عضومردبو ردملا اذا عاط اذا نور دم نحن:

 || | نيلاوكتف عضرتتادامأت» لمَدلا كمةردملاو ردي مون هضموار دب ىعدب ل> تناك

 ]| نيلامعف تعءذ أ اذاف ل نءللو ةردبنيلل هك تمظف اذاف كا نمسالو ةوكُم

 ٍ ْ ١ ةمان لاقي و رظنل ردت ىأ ةردبنيعو مهر دفال اةرشعءةرد_ءااو ىف نوسلاو تطو 1

 1 رع نءامومقأ امتةدو» ةرديةر دس اعل نيعو سدقااو الاهورديلاك | "او هب. يي ك0

 السد ىشغردا وبه «نرديرهن دس ىأهتر داك بلع ىشخأ لاقي ةدملااةردابلاو طفل( "رد ل 5
 | اير عبدا نمرداوءااو هيد بلاةرداسلاو دتحا|مد_:ءتاطةسو 5 تنال با

 ١ 5 متاخرعاشلالوقهنءو قئعااو بكا نمد ىتلاألا وهال يب

 ْ تا نديم اال « اهرداوباَر#لناتءاجو

 | لبا تقرفتو هتتعرزرذ بلا تردي (وذ ماعطلا هيف سادي ىذلا عضوملا ردسبلاو

 07 | ةغئلوأ ةغاراك لتمر ذيزمت ءارغلا لاه 4عابتارذبو هجو لك ف تقرغتاذارذيرذش

 ٠ و دب لجرو هد سف وةلامزذ.داف :ذلاةراذس لجرلاةءديزوأ افا هادشي زفت لاملاريدس و

 رعاشلا لاق ءام مسار ذيوربصو دوبص ل ثمر ذب موقو رارسسالا عدذب

 :اره-ةاورذو اموكلموانارج . امناكم تفرعاهاومأ هنا قس

 للا تّوع با عدسعسلاوبأ لاهاوقزفت ىأاورعذبا «(رعذب :( ةكعزانا اهلكءذهر

 ثرحلان ب رفز لاق هيلطت اًثيشر داس تذكراذا

 تّوعذبانيح حرم اموهد مناهل ه 7 رعالو سقت لف الف ْ
 دي نأ اكرم 51121811 تدر لوف لع هلم ةريملاو قوقعلا فالتربلا در ا

 | ةريمالاو )1( ةعبط ىأ رربتو هقلاخريبنالفو ةزربلا نابلا عجور اربابلا عجورانو

 | هلكا ذه فرسسكلاباةب ءكهلناترب و هخ ترب و هحربو قددص ىأ هني نالفّربو اهداو ١

 لاقو هريب نم ههركبن ءفرعز الى أرب نءارَع فر هبال لثملاقوربلا نماولءاتاو ناو
 عهلباوءاردعأا فلا هيربلاورصلا فال عفلامّربلاواهةوسّربلاو مغلا» لا ىدمع

 || تي رفع ل-ثم ءانءاهلا تراصء املا تناكسحسا.!ف ةيربلا تيلعف نزو تيربلاو ىراربلا
 ةغناتلا لاقت ةفرعمؤهوربلا مس !ةربو تيراربلا عمل اوه رفعو ظ

 راؤن تاوحاوةرن تامه 5 انش انيدطخ انيستق' انا ْ

 حسم
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 ا (راخي) (ءابلا لدن)

 اسيا رضلازبختلا ا الا تيكسلا نبا لو هيلعهقلا لص ا ىلع لسب موا مف هللا ا ش
 ىذلل ةزءسهلا م نم ئابأ لشي وت لاقيو رتبأ هريص ىأ هقلا هرتب أ دقو ١ اه-هريح ءىل#ةاني رتبأ | 1

 رعاشلالاق هر عل ظ ا

 رتانأذ اىرقلا ىذا امو ىلع ه« ةناوزغسمل هفنأ ىف تزن يذل 0(
 ريثكلارثيلا م ركن (ْ رتبالاهبءّقلو دعس نب ةريغملا ىلا او.بندي ديزلا نم ةقرفةبرعبلاو ظ ّ

 ههجورثي دقو ةراباهم دحاوراغد حار روبل اورثيا او درغي دقو هل عاس اريشريثك لاقي
 ىباا رخمااو طفنت'هدادسركبلا و تاغاشال# مضلا رك ربو ريم تساند ورثي كل ذكور ش

 رسارالاع تافعلا مال اورمثلا مضاابرصلا 06 2( زاكلاو مو:اسحالاروئدملاو | ٠
 . نسل ؟ رواة عاس اريوه ريثك لاشيءاَر هلا ةمهادىأ رئت ىهداهياع يو ٍ

 جاوزت رمتلابرسخلاو «ىراكتو ”ىرق آثم ىروتانه داو ى ماو دإا ىهو ”ىراجلا
 ىردتب كمل تيضفأ مواوقورح عناباوءارج أ رااورعأ لج زارايلسا طغراه زال ٠]

 هروم© قوعب هر راك ىست هر رب ربع لثملا فو هل حسم ىزمأ ندي وسن ىأ ىلا ظ

 بر ؤذ ىفأ ل وقىف ةرحبنبااماو ةزمهلا+٠ةرك < أمه دوحأ مم ءانالسر امه لاو 1

 لطا قاها لاس مرجان م ه اهدذعت هيو لج ولو ش
 ه«عاساوهقمعلار © ىب مم لاقت ّريلا فالر ملا 6 +( فئاطاايناكراج مساو وف ْ

 <”ىدعلاه نس يظر م لكسص وروح دراج رجا جلا ١

 ريدسلاو اضرع ءرديلاو كل بسعام ةرابكو هلام هريس
 بودنم فلس هيلعمللا ىلص ىبنلا لوق ةئموار < ىرخلاعس اولا سرفلا ىب ىصديوتاوفلا هي

 : بيد لاف لمء الار أولم ىأ ل ركاب ||

 تدءا| برشا ار 31# نا ىذ ص ىملا * ىفدرفارك ضرالا“ ءامذاعدةو ١

 ةرهلا ضااسللا مدلل ل.ةهنمو مرلا ق عرضا او بو«: نعرخأ!بكراذ !نالفر < ألاسقيو

 ا دا ىدب زماا لاو *ىفار 2 هنلاة مس اودلب نب ءرهلا وداع وبأ هاك ىجحالا رحاداوىار <-ورحاب |

 0 01 فيلا لبق نع بت انكي ري تانابو ردا ىلا ةيسفلا هيشيف ىرعاول اوَمبْنأاو د در تحس

 نيوز 0 تاكل خر . ” أ لا انضرأوانثدلب ىأا شرع ذه لاقي ةدلبلا ةرصلاو اعيجتءابلعاو ال اانا تر تبسم
 -.- فااوهىزإب 0 فىذلا الا كوادقرتو اممم ارح ةفانلا نذ ترجو ئ هنببو كس سلا رك «.ةرصص هتسقلو ||

 قهوه نيد كيلا هفف قمدعت ىأ هريغو لعاا فر منو اهمأم 5ك انا بلاد: |ىهو ءا ارذلا لاه ةريصلا ظ :

 7. باهطوه برب له[ اًضيأ لاسةيو راجل .عزفلاسرضاذاارخ رش تلاوه نا

 ا امني ثذل 0 دودع ريغمل ا نوعس“ ءايطالاو تر دقو ليالا ىف ءاداضد أر صأاوءاملان .وريلذ :هكطع 2 2ثااذاردع

 *ل نار 3 بيز نا ةفاضالاب نا رحم موناذهنولوةبار ايا رة دادللا ضاىهالا ىف 4_هفذ للاهل ث دعي ىذلا

 "دلوني < يبصش ||| ءازوثاعو و روشان ءايدس اورو لل ”اكف سايقرب_غىلء”ىرو-ابمويو |
 ثاىل هدي قلدنا عقجماريسمقلا مضلاب رتصلا 0 / داوم ءاد عبو زوت فرس ا ةذس دودو ا
 ل نب زب عن دودع نيرا وهو ئط ن# ”ىوبأر_<©و هنم نواة ءودو حفلا ارت لسا كلذكو ٍإ

 ءوشاا تركع () ددأنبئبام نب ةمس اج نب ثو غلا نب وردعنب لن نب نامالس * .٠ ”*ىال اوت

--_- 
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 :) ( برضا

 5 (هايادأ

 : |( اويريمأتلاو تنوي راك ماهى تو برع

 [هيرواشادا ةرماؤم ىسصأ ى هن هاو طاسن أ م_,ماعرشانو مؤ ءريمأوه لابقي ةرامالا

 1 سدةلاو سها لاق 5 .اىأضالا ارقثاوهنيماو لوقت ةماعلاو

 ١ رغابام“ راانعودعدو » رن ىناكور عنب رانحأ

 هيازمهاذا هياورقثلابقيو كلذ ىندك الهناك اب رفدشر هنأ ىريف 4-سفن هب ضانام ىأ

 [امأد )١( لعاشتلا نزو ىلع م املا كل ذكو ةرواش انا ةسالاوبل الاوهضاورواتو

 را ٌيفطمو لاعمو « رقؤمد.شأو م ايو ( ىبار ءالا ليث نباود) رعاش )الو

 نعظاا ىف مهرو اثيرخ ”الاور ذل انسانلا سأب اءهتمل ارقالا ناك وعلا مانأ نمنامول امهذ
 | قدمراماو راماىلا . دكنأوةءالعلاو تقولاةرامالاورامالا يمد الا لاه ماقملاوأ

 اديزوألاقو ةراخط ا! نمزو ايفملا مالعأ نمريغصا !ملءلا يب هوة لع كب هلابرمالاو

 لك اراد ارا عصى ايتادرتا ه1ل>-رو

 ل سول و ردع م سوم ريع

0 

0 
| 
: 

 أ هقوذ ىسمأ نانفءنا تحن ا

 سقلااوسهالاهو ةعّماو عّمِإ لاممدحأ

 ارصصأ اهركشسمديقاذا #ّ رّشإ ة-هئر دي تساو

  عجاسلالاق ” ين ىأ رم الورّمإ هلم ل اكةرم]ت'الاو ناضل ادإو نمرعغصل ضير مالاو
 ارّمإالو:رمإنرذغتالف « ارفسىرعشلاتعءعاطاذا

 ظ 5 حارا لاق امل[ سطعل اةرارحو سعثأ اوران داآةرارح مضلابرازالا ب دوأ)

 ا ف (رعأ) ءأم ميسا ةرادأو ٌتامّْسلا ا" يهرانلاو راوالا ىدشت دقرانلاو

 َ 0 زحارلا لاه تارهاور هأ عمجلاو تيل عاتمكي رهفلا

 'ازروارهأ تدب نسحأ 5 ازردتد رانأحكد

 رعاشاالاه رابآوروب أو لءفأ ىلءرباربالا عجن

 ريئار 5ت>اردقو نوط ءلاىذ 2 ارا تك تلا

 لاهو نعماج اهريشي اهرآورك ذلأ مي ماظل“ ىرابالاوةدحاو يلءاعيضاذيزو أ اورو

 : ريتسورالاانلامو *؛ ' ادرا 1

 بوةعب دشن ًاورشورضورأ در !لاعشلل لقد ءازفلا|

 تيهربالااذارا الان او #4 امصلا تد هاذا عما ماناو

 هليقامةرسك- 1 ءايدواو تراصامغناور اوال نءةزاح عي ررءالالاّميو

 برعلان مو ءايلادعت زمر اناورؤيأ ألق لا ىف اهغجرتبلا (رأ 1:

 ديزوأ ةرفطاةرؤرااو ا راس ورات .ا|يهفترثك اذاهران' لوقف ةزمواا باء نم
 ءىذلا ترأيدتو ةريخنلا هلمعف ىلع ةريعيلاو ةر الا ىهواب ية زهطيةرؤب تر ةضاراترابآت رأي

 دسالا ىداعي ىذا! قئارةلاودو رويباا د -اوريتيلا 9 هيرخدااذاهترأتياو

 عطاقلا ف« .بيلارتا ابااو عاطقن الاراث الاو ماسالا ىلءق هّنعطق ارتب ىلا تركب 6

 ا وت تا يلم ل رايتس ناحل كو



 مو
 3 ممم م سل امص مس

 يسال مضافا
 ديو ىلا'امن ال ةسأىف هية ثورم هقىل ترم هيالاوزاض الاول _ةثلاو تنذلا رتدالاو داوعلا
 ب: ىلاهّءراصإىأ ىرص اوم ىراحوه لاقي رمد نر ضنالا عجبو رصأراصالا غْجبو ْ

 | عطةءال ىأ هرصي از بعال سم نالفا لاشي !
 ًأريص أبدع ةمانلكتل لافو براق تملاريهال ارزنورواذتم ىأنورنص" ام "ىو ه دش |

 اذا ارطأت ةأرا!ترطاثولاه اهتتنحاذا ارطأاهرطآسوْلا ترط أ ديزوأ (طأ)ا
0 

 ةمرىلأ نب رمعل دن أو اهتدب ىف تماقا ا

 دهرسسملا ,دسااباذاك نيدو « احراو ن1 تاق ىتنرطأت ْ

 ششانا اضن رمضالاو راضالاو ىتءراصأ |

| 

 ْ لكو ةف_كااراطإهنمو رهمالاب طاحأ ام رانا راطاو يش لكما راطإو ىدت حن رلارطأت وأ

 راطا مهلن متو ةيضارق ٠ عيسى ةىيطالحو 2 ظ سشدلاه هلراطإووفائذد طاح أ ئذ ْ
 اًضيأةرطالاو ارطأ مهسلا ترطأ هنم لو: قوفلا عمت ىلع فا: ىتلا ةبقعلا مضاان ةرظالاو

 رطالاو هرطأب اهلار دق تدم دق :رجارلا لاه دقل اريسك يزئطلمف مدودامرذخؤي نأ | ْ

 رثأ ١) ىريغربطاب فذخأ لب ةيبندلا
 دشىأ اروذ أر فأي حفلا هريغو ىظاارذأو هل عاتاوهورطب ىأنارفأ نارشأ لجرو دوما
 عضو مرقأ (رتأ) مدا ارفئااو ةءدسللا ىف فخ ىأاضد أ ىل_-رلارف اوراضالا

 رقأ نمّرا ارح ى دا تاقا ه“ مهنأر وللاسرنمةورثو. .. قدقمنالاق

 ترك أتلاسقي ةرقللا مضاانةركالاو ري د#تةلا ىفرك ؟عدب هناكراك أ عجسض كالا ( رك أ(
 مآ لان رومالاد_تاو مالا (ىأ )راقت ر اًؤلاور_ةللاثرغس ىأرك "الا

 كءرط أ ة مأ ”ىلعء] انعم ةع اطمة أ ”ىلءكلمهاوقو ةهَقْح م هرومأو مقسم نالف |

 (هنرمأو ةنالولا نمةمالاامنتارسسكلابة سم1 لةنالو عالا نمةدس>-اولا ةرملا نهو اهيذ

 ده: نيع«ىأارفارفأي رم_كلابرمبل'رذأ

 ىلع رفنرثكى أوهيعأو لسذلاو حاستنلاةريثكى أةرونامدكسو أ ةرومأم ةرهم لاملاريخ

 ىثءالارعاشلا لاه اورثكىأ مولا م اورثكى أر سكلاهلام من خل اونأ |
 جاودزالاةرومأم ةرهملدقاساولاه تملابهلامهقارمآو .ددعقلا مهسنوثربالنوهأ |
 تاروجأمريغ تاروزأ ٠ نعجرا1٠ ذلل لسو هملع هللا ىلصلاه اك "هلهفم ىلعت صو ملصالاو 1

 ان ىلا ءزهل اوقواح ودزباتار وح ًاماظفا ىلعتارو زأمل قف رزولا نمت اروزومىفامناوأ

 اًضدأ لاقي سفخالالاه ( ؟) ةرامالا نمت ,وكيدةواو ه-ذ ةعاطلابمهان يمأ ىأ اهيفرتم |
 زعارلا لاق ةزمهلاريسكي مالا سسالاو دنا ىأ | سأ أب هسمأ سهأ
 ا!سمااَدإءامهدةمضهاد « اركنىمنارقالا ٌىلدق 0

 صأو نالف هأدقو ىعالاوذ ريمالا اوامع لاق و ايم اءيش تح دا ىلا هت هلوقدنمو

 ةمالارددملاو انينمؤمةريمأ انعبانل لاهو ءاهلاىئالاوازيمأراص أ مةلاباشبأ
 هلا ىأةقوس ناكدفو املاو ناكا ذا هسلعرمأو نهأ نالذ لاقي ةنالؤلاةرامالاو رسكلاب ظ

 الك
 هايس معسل ةييصسس يحسم ا

 ل ّ حام

 | ثيدحلا همىهو هترثكى عع ناةغلهنرعأو اادهت مآ ة دسعون أ لاه سهاوالا عجبا وام اذكب|

 * | لاكو ( 1) ريغ دح أ ءل_ةيرلو بوقءيلاه كلذانآ «تلعأو كلذ نالفلعم-لوقري دقت



 | هنرزاو لوقت ةماعلاو + تواعىأ انالفترزأو ني وغمللا نمرازالا عضومو ىرهظىأ ا

 1 زدأ ىرخأريغصت ىكالتاماك رشخأ ىمقلع و ىنعالا لوقو 0 ظ هبوبيسدنع هقرمصت لو رض الا دنع 20 هت صال ر دب تمن 2 كلذ عموه و

 ْ اهرأ هنملوقت عاج اّرالا نأ )ةمدالان ردآ ل جر لاقي ةمصخلا ىفةشقنةردالا ٍ

 | ىرزأ هه ددشا ىلاعتهلوقوتؤقلارزالا (ردنأ ١ عاجبايتك رثملحرو اراه ؤدأ]]

 | ىشعالال او ةداسوداسوالاولاه اك هلثمةرازالاو تنؤدوركحح ذيفورعمرازالاو

 | لثمرز اريثكلاوةرزآ:هلقلا عمو .هرازالا فوريقبلا فلفري تاوشنلا ليتك

 رعاشلا لوقو رجوةرمأوراح||
 : يزازاة هك ساشا يدغ 2 الوسر صفح انأ غلبأ الا 1
 1 مقمو قاطو قلم .هلونكو هورازالارزثلاو 14 اره انههرازالاب ديرب ىرربللا رعو أ لاق ٍ

 | تبنلارزأتو بك رلاو سلبا لثموهو ةندح ةرزإ رزأورزأتت اريزأت هنرزأ لاسشيو مار و

 ١ رعاشلا لاق ديساوف لا

 امونءاشلاىرئام قتحوهابد «٠ تلات تس تنل هسفرزأت
 ًريسالا ىمسهنمودقل اوهوراسالابهدشارس ا هرسأي هينقرسأ رس 0 ىمعأ مسارز ١ او[

 اازاسإوا رمسأ ل_دحرلا ترسأ لاسةد هيدْشدل ناو اريسأ ذمخ ألك ىع-ذدقلاب هنود ثاوناكو | ٍ

 |كلئشلا اذ_هو ىلاريسأ نك ىأ رس أنا لوقتو ىراسأو ىرسأعمجاوروسأموريسأوهف | ْ

 ( اطددشوىلاعت لوقو هقاش ىأهقا» رسأو 1 ري لا ةبا هعرم# عل دعب ىاءاسأب

 ًأرسأ هنم لوقت : طااغلا فرصحلا لثم لوبلا ساس ا سضلاب .نسالاوي متلخ فأن عرسأ

 | ىذلادوسألا ناب رععض مون ىذللرسأدوءاذنهلوةتو .روسأموهفارسأر سوي لجرلا |
 ولعب ارمشالا (سشأ )وكوت حر برا ةرسأورسيدوم ذهل الو لوب سيدحا 1

 [ىراكسونا ركسل 2 .ىرلخأ !مونون ارشاورجا وهذ ارش :أرشأب ريكو هرشأ دقو

 ْ ايهلاطبأ نمطلا فدرأ دقو « اهبىراشً الوعو تلخو رعاشلال اق

 | ديدصو اهز زيزنان.الاربشأتو تنؤملاو ركذملاهيضىوتسير بكل داوجوربشت قام هتمد 1

 [فملا باش لام (1) رشأو رشأ هنانسأب لاةي و نيدضعلار شؤم لعملاو اهذارطأ
 رشأب تبع أل كلا فو هروأ ف رتلوق هم كنس لج لاه اضيأروشأو هطشو |

 ' رعاشلا لاهو زومهمراثلاهةيشهلاترشأز وردرديف.كف

 - هرشآ كد تاازالرشانأ « هرشان ةنفط ماّيال المعد قل
 ايهما ستعرف هزمت (رسأ 1 ةضرماىكأ ةمضارةشدع ل_ثمةروامىأ أ

 الرس ءودلا ترصأ“ ىومالا رصاعم لوقت ةماعلا ورص - ام عج اور ص[ ءورصأم عضوملاو |
 | فور _همور هصو أ هيارقتو أ محر نم لبر ىلع كفاعامة رص الا مضالا هنريسكسض |
 |رصالاو ةئمالودءارق هلع قفطعتام ىأ 5 :رمص[ن الذ ىلع فرص أنام لاسم رصاوالا عيلباو :

 دودلا

 8 لصيربتر م لوقت ةفاضالاريغو ماللاو فاالارغيو نمريذ: عمجصو ث بنل رخاناذك |



 ممم 6_0 (مالارسإ
 درنولا نيو نر لاك :ون لكلز أ ىأرثأ ىذرتاوامارثا :!!دهلعفا

 ريث أ ىدزنا حان ضالاىلا + :وهلأتلقن“ اثناماولاهاو * ا

 ةيلعلا باودلل نمةرثالاديزوأ ريشب لم هل عامتإ !ريكازيثك شو ىف اصلخ ئا رمت نالذؤ |

 لاقءوكب برأ اي رثالا كلذكو هنمةمقب ىأ لعن مران“ و اهرذاسو أ اهةخج شضرالا قرثالا|

 ) 20 :ئنلا ىفرثالاءاَوإزيثأتلاو كلذ لبق ناك مصش ةشي ىأةزان أ ىلع ىلبالا تنم

 نال رحأو اراض هللا ءزخاكلذكو ١( )3 ( اربآ رب ايوهرسأيةقاءزننأ لوقت باوتلاربجالا |

 ىنرح أ وهف لجرلا ترج أت_بالوةتءاركتلاةرسالاو .ه رب اوراسفاونام ىأءداو نمةسمخ | ْ
 رعاشلال اهو ةرحالا نمادكي هنلعر مهن او ىريدس ار يضي ىأ < ىلامأ

 40 ردو هرهشبلا اذه كإهال دمع .« ئاحءارو كاوثأيىفأتدلاي |

 هديترحأ دقو مع ىلع ربى اروجأوارجأرجأب مدن لاربأ ىسسالا باو عم أل ٍ

 هنرحاو لود: :لئافلاوأو زك ارافلا#ةرقو مع ىلع اهرب ب أهلنا اهزحجآو تريج ىأأ

 رح "الا ةرتاج ازوريدساج ًارابالا عجز دصوب أ لافت اهعاو مالا له ةخلب ملحتنلاراجنأ الاوأ

 سل و ؛لؤعاف لعروس اضن أ لانةرو تّرتعم يمان :نياعالا

 ارخ [ءابلوةتةفصوهولوالا يرن الاورخأت لثمرخأّساورخأتف هترتنأ .( را 1
 وهو نيا دحأ عقلا رع رخ ”الاو رخاوأعجلاوت :رخآ ىنالاو ل ءاف هريدقت ةرارخأىأ

 ٠ نوكتر الاذكن ضم ل_هفأ نال هدلا نعم هنفّنأألا قس الاوز هة أى عمسا

 ىلامللا ئرخ أل ةفأ ال م-هلوقو منه رخازؤ 3 ىف ىأ سابئلا تادزخن أف ءاج منهل رقو ةةسلاقالا |
 رعاشلال اه رهدلارخا ىأنونملاك رتأوادبأقأ | 1

 لداجالا تون موةلاىرخأن ونون هم ةنالثوأةتجلالاموقااامو |

 لوقو تف االارصقؤءايلتامدكي رخ "الا هلتا دعم ثلا ىف لانقبو مهر ف ناكر هىأأ

 اريخبأ ىأ ةزتنأب الا هنةرعامو اما في ةرخأب الف ا ةئيسنب ىأ ةرظايو ةرغأب هتمباشبأ ْ

 سوقلاو يمارعاشلا لاه ءرخيؤم نم ىأرتنأنموارخ أ هيوث شو اريخأ أ متملابارخأانءاجو | ْ ش

 نمؤملاثمنى_ءلارخؤمو * رخأ نماءهف : اهتقش + ةرديةر دس | عا نينع

 ةرخ ومو هنمع م دقعو هلع خو ع هما ار ظن لاقي فنالا ىلو ؛ىذلا اهمدقمو غدصلا ىلي ىزلا|

 نوةعب لاق بكسسارا اهلا دن:بس ىلا ىو ىل--رلاةرخ ىف هل لق ةغااضنأ لح رلا]|

 وتب يمول لاش همدقمض.ةنديدثلانئشلارخؤمو ةرخؤوملةةالوأ 1 ْ
 ريغوهورخ [ثنن «:أتىرخأو ىرخنأ عجبزخأو مارضلاوخآ [ىلاانهلس قمن ىتلاةيلذهلاراغتملاو |

 مادام ثنؤيالو غمجحال نم دعم ىلا لعفأ نالرتنأ مانأ نم :قعف ىلاعتّقنا لاك فورصمأ

 تاخدأ ناف كِمم لبضف أ مانو كنم لذفأ لاجربو كذم لضفأ لج رتتروه لوة:ةركذأ
 لاجرلابو لضفالا لجرلانّتر م لوقت ا ان"أو تعجو تمن هيوص وأ ماللاو فلالا هيلع ٌ

 نهلضفيو ّندالضفإ و مويلضفأب ومهلضفأ تيرصو لضفلاءاسنلابو ىلذغلاة أر يونا

 لاح ربالو لضفأ ل برب ترص لوة:نأزو#الو اها هاها رطص فرغلي ها احل

 سلو هملعن ايقا تن امهو ماللاو فلالا هلع خدت وأ ني دلصت ىنح ضفة مابالو لضافأ د



 نو دو 1
 5 سل سام مص لع ويم ل وج صم

 10 نافارا ”ىذامنيلا# قمح ذا راراهلا خيال دش سما

 | ةدوهل>رلا سامو ةاظقلاةدؤهلا ذوه]) ددسعو أ |. هاك هن دشرطملا“ ىذدام_هو

 11 هج الا 2 رم ب امرسا يما

| 

٠ 4 

 ظ أ باكا 00 0 :رياوزتال اة داو ةربالا( ربا )0( بفالإ ار 2

 ْ أكس ةنمو ههطضأو هسقلى له نالفرباوروثأللا باكلاكم نموا تيدحلاقوزيخلا ىف ةربالاا|

 | لك امهونانربا سرفلا يوقرعىواهتربا هس رض ىأ همغدإ برقعل اهنربأو ةرونأم

 ش | را هثم مسالاو ةروتأ م شم ةربؤم "لَ لاسق» , هيل لت ارعب أنو رهط نماب وقزع

 00 1 1 وضارالاه رامالا لبق اذا ل_-ةلاربأت لاسةبرازالانزو
 0 هلآ لودفلا للا لأَن صا 3 لدسفلاةريخانك أ

 | ةقرط لامك ءرزو أ كلك كلرباين أك ريغ تلأساذلا تريثتا لاقيو رمبأترعغ نم ىعشلت لوةد

 ْ ريثوملاعرترب "الا لصد .« هلثم ىف ىذلالضالانلو

2 

 ْ ظ كتل اذ رذرتالا 6 )ني نيملاتاذداسفاو ةممملا ىهوةريثماست د-اوزب املاو

 ل ىئتئلارعن ىسيعىل دش أو لاق قلامالا دصالا هذ ر هذال بو ةعب

 ا ' رئاب تاهل افافخ « اهوصلخاف نواقصا ااهالج

 ١ أوما ١لاه نم | ىلع نم هنإ لاسقد ىذا فيس اروثأملاو هدنرغب كلمة ناهلكى أ

 ظ ا لرتسغ نع هنرك ذاذا» رئت مدخلا ترثأ كلوقردسههاضن أ رثألاو دنر غلا وه ئذلارثالا 02

 ىذعالا لاه فاس نع فا: .ى رول اماثي دن لمق هنمو

 (؟) ناب ىورير 0 / الاو عما كلنيب 7 امرا هش ىذلاّنا

 ْ | كلذ نع ءاهنذ هسأب ف لع هذعدقلا ىطرزع عمم هنأ وهملعهث الص ”ىنلا ثب د ىفو

 ْ أ | انالذنالوقأ ال لوقي هبففا هنأ ىرهسغ ن نءارتسخت ئأرث؟الوارئاذ هنتفا-انةرسعلاو

 | قعيامنانامسنلادعب زكا نموه رم دلار تتساذهلوقو اذكو اذك لدفأال ىأو لاك

 [|| ءربلا دقن قبب حار خل ارثأ مخلاءرثالاواذكو اذك ثيد_> نالفل تركذ كلو ةك هءاماكستم

 0 رثالا اهب قاناهقر فم ضم رعاشلال اق سدسعور تسع لدم لّهشد دقو

 صقل ةديد ع رمع.لا ف نطار دس نأ اًضيأةرث مالو دوال لخادطبل هي نم سان فو

 ا امو مضاان لوعفت ىعاضن أ رؤثؤتو ةرثثم# ريدا كا: وروُنأموهفرععبلا ترثأ اهنهملو#: هر

 ْ هرثإف ت-رخاضبأ لوشتو نجس اةيصالخاك دارتسكملاب ربالاوز وم همرتغت حرسلا ةرث ةرامص

 ةماع هللا ىل ص ”ىبنلانئسو فمسلا هي رضوى لا هسرنم قيامك رعتلامرثالاو هرثأ5 ىف ىأ

 اذان الفن منار 'رب امْساو :ت كيرلا ةرئالا مهم الاو هيةبتسا ىأئشلا,نالفرثاتساو هران .السو

 | ىلعرثأتسي ناك اذا نعلا مذيل هف نا ءرثأ بر تبكسلا نبا كو نا ارذغلا هل ىءروتام

 اهنالةةمزكملا اههضوءاثلا فب ةرثأماو ةئنسءأف الّحاوالاعف اههسفنل رام ىأ هءاضبا

 1 مهلوةوراثي الا نم ىسفن ىلع انالفت رت وابن ونَدحني نرق نءنرفانهر نورك ذن ىأ روت

 ع مس ل مص عم جسم هع بسسس سا جووسيو جبنا هموججتس ين هسا تدع عبوس هيجي أ

 لذا



 ففي (طره) (ءاهلالسن)
 ليسمع ةصهجام سس صصص مص + لملم مم ع |

 | ددنلاوريسئثاكأر طم: نمد ضرالا باصأو تشئمذش سار ىو" الك نمو لاف

 ْ ةغلاناذمنقرعلا ذو تدين ل يسم هدا اعل !ةيهتذنالاجب .ةذمئالاداوا

 ْ ذحاونةعيرأ نانالاو نسارضالارخ[ذجانلا ةداس ولاةذسنملا وضدفف
 | لاقي لقعلا لاكو غولبلا دعب تشب الوان انيرت نارا لانس دانا ع
 |بانالا ىدو سرفا ذج اونا نوكحج:دقو هذ برة اذاهدح اون تدب ىت- كدت ْ

 بائالاداد_-البارك ذي خامشلا لاه فااا!نم غااوسلاو فينا نم ظ
 عسقولا] دلاك نهذجاو ول + تاعتفمءاشعلا نك ا

 لدونب مصسرعاشلا لاقو رومالاه يبدع ذل

 نوؤكاةروادمىنذحتو ه ىذشأ عتجتن سوا !
 انكم اواذوغ:واذاغ:نالفىلاب اكل اذ هنو( )١ ةيمرلا نم مهسلاذف' ) ذقإل
 لاقامذغني أمها وذو عاطم ىأذ فانه سأ ١ وضامىأ 0 نم ق دفان لسرو فتم ٍْ ١

 تب وا ةذفان ىأذفن اهل ةنعطو هنم حرش ابكأ

 اه“ ءاضأ عام لاالولذفناهل ٠ "ان ةنعط نمدقلا دوعّْنباتنعط

 كيرتلاءنقنلاو سير اس ع (ذغن)

 ودعا نم هنذشن أام ل.ل ن نمد اعنلاو ضمقو ضفن ل-م ل اوغمم ىعع ل هةوهو هنذقنأأما

 . لحر مع ءادقنمو ةدمقنةدحاولا مهمهتذ شو ْ

 | لاك ذاجو عدملاوءامملا| يفتي لا ىفةرقن ميملايذسجولا ( ذجو ) 2 اولا سصنإلا ظ

 هب رض اذقو هذ_ةءدذقو (ذقو ذاجو ىلا ءزيمار سا لي+بنيرعزجارلا ظ
 | ساعنلا هذ قو لاقيو بشحلا,تلنقةذوقومةاشو توما لع فرشأ او ىنرتسا تح 1

 ؤ ىدعالالاع هبلغاذا |

 1 ادقرلاس اعنلا ذفو ادا ئد 5 ىضتق ا وراهلا نيد ذيول ا

 اللاوو اهفالخ أى رارسدا ارث ها !ةقانلاةذقواا ىمصالا قرط هءام ىأذ قول جرو

 هلاهذخ ايو لا ذاهذدقو.ؤعرضلا م طمل ارزنالا اهنبا حرتحالو داولا اهرب ىتلا ىغسدعلا

 0 ديو 00 نأ تدر أ اذاس انال لو ىممالا لاه عاطقذوذ_هنيكسو هدرسي ىأاذهثي دل اذيوأأا ب نط كازو | ةهدق را موهير ووقت ف عاام (ذنه )ل( ست ) يل الاذهلا ميوم١ادأ

 هه

 ٠
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 ىدعن) |
 ! ل ا . : سدال درعلل سدل ىو كيدنا دغ . هلم دربلا» قشدرب قئاذا ىو : ا سوا 1 8 ل 2 ساصسل!ىئ دمع لاق اتضح | اريد_2: ىلع ب ذادهو كح اس ىشلان ءاوفكي |
 ارجاهتالإو ام مسدولا م دا ا ما د وعلا هنأءاسنلا معزت|

 ' رعاشلالامو ةعرس هتعطتقاءوثلا تذدةغاوأ

 8 ركذملا ماسخاهمشرعذمح ادق ه هلو ريطا!لدحت ثوغيدعو 1
 كايملا بع 7 ىنارو ظ ”ىسرأفرانلا مدخم مو سوجحلا :دءارهدح اورسكلايذب رهلا( ذيره ال زتحادق كوربو ظ

 وعناو [' ىزي ءرهلا نضال لاهو قش ىف ىأ ىذن رهلا للا ادعو نخل نوير ري
 ”بنيسيسس سسسسس سا ل ل

 0 اا ا ميس ميس يس ياي

 7 حاس ع



 نيا و بابوا نر و ويعم
 0 ممسمل مصل

 عضوموهو حار دلا دم هنمو انام امن تش .ىذلاناكملادغنَملاو

 أفي ثمكلا لان ردما اك ةوخ رةراج عفلايناذكلا( ذك 0(بن رد

 : . لشفق انمراصالا نادلو ىارت .٠ اهو سمو ماك الان اذكب ىارت حابرلا

 تبمكلا رعاشلا لاهو ذشفلا ىلاعأ ىف علا |نمأتنام نان ذاكلا (ذرك )
 اسال ءاقالا دنع !بلحي 5 تدرحأو نيت ذاكلا تندانأف

 . نعللا عوجراىلا هن ًأرسأر هوثلا نم بالكملا تن دايا لود ح راسا نمءالا, تجرح و

 ًاذلورك ًافكالأس مم مث هقمططعأ اذا اذبلس مضل ىذحل ن الف ىذا 9 )م للا لد

 ايضنمبا والا باَك نم هتلقنمئاعوب .وب ا هاكح هسا ىأ اذكو اذكر سكلابءامالا باكلا
 “ لثمءذط ىمصالا لامو دسع فأن « اكلاذل'الكلاتك أ اذاةشاملا لاقي عام
 |اذينلمتدجوىا ةذاذاواذاارسكلايئنلا تذذل دقو تاذللا ةدحاوتذللا (ذذا ) هبأ

 |لوقىفموتلاذللاو اذيذاهذعهذلتساو ىةعذيذاو ذ| بارشو دعو تذ دلو هبت ذذتلاو

 هقشاعنيعلاو مولا سة مشع ٠ همحرط ى دحرمصلا م اك دلو رعاشلا

 يذلا عباو نونلا ف ذب اذللا ة.نثتلاو ىذلا ىف ةفلاهتدكستو» ولاذاارمسك كالاوذلااو

 يأ واو يذاعو ملاكا ذا اذا ذل 2 نوذلا!عنرلاىفاولاهاعرو

 | | ده ضعي مهدسيذال ىأ اذا ولوةذوالمموقلاذوالو داولأ علب او هيف .طيام و لما تناح

 َ رعاشلا لوقو اذاما لا اذال نمناك ولو اذاول كتم نوال -:,ىلا-هتةوق
 لجر مس ١ حفلا, نا ذولو لملقلا ينعي وربع نم دوالملارياشا بلاطت لو

 ٍ الم عراب ءذلمو لمن ةرساومدك ةباذكلامردلاذالا(ذلم) ( لسن )
 نما ًاوارانج فضي تممكلا لاق همعمش دم س 0 هنوط

 | ش لقنلا ىلا نلأ لآهنموهناو 75 هَدلمْنمك احسب رقتااذلماذا

 0 ليمزسو مشلا ىلع قيمدنم (دنم) هريس ةرعضدو عصنلا ارهظب ىذإاناذلملاو
 ظ قىرجام# رك هو اوه دعتأم ٌرهفَرَج ف ورخن وكو, نأ مب اميين دخإ اولكون وك |

 نيمساانو نأ لصب وللا نم هيأ ًاراملو هَ هبفتنأ نام زىلعال اذئنمح امسولخدنالو

 ْ ميلا مونذم نارام .راتلا فلو ةنق تبقوتلا ىلءو أجب راستلا ىلع امه دسعبام عفرتف

 ةنس كلذ »أ ىأ ةئسذم هلأ ارامتقوتلاف لوقو ةءهلاموبةيؤرلا عاطقنا لوأ ىأ
 ذتمهيوسسلاهوةنسذملوقتامغا راذك ةتسذملوقنالك لالة راكسخنالا انههعقنالو
 اذهو ةدساو الف ذا نم ناثلك لّدصالا قف ذئم نان ولو ةنضسانو ناكمال نم ةريافذ نامزال

 | دينو 0 و ضي الا لسعلا”ىذامملا ( ذو ءال هت ىلع يلدا وقلا

 ٠ امم ”ىدام لش“ ءثن دعو هلهشلا ن ذاب عاهمف ظ

 ا ؛ رجلا هيدا او لليسلا ةئمللا عردلاهن داملاو

 ْ ةراكلل دش هندينو كدي نهتسقل اذا هذ أذل تذ (:) (نرس) ظ

 ظ ىأتذ بوني نالا ساسو هفشاكب رحل هذيانو قيرطلا فهم أ همقلن ”ىلاذو ناو
 ١ | نمدبئاذك ضرأبو هنمذسب قيوةلام بهذ لاقيو ةمحان بهذ ى نافذ و ةيجعا

|| 
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 رشك ر ءاشلا لاك ها .لامملا داكيال نزملا | | 5

 ..اهلانسادو ةوءالا باقل! نم«: احق )“ىناصاخ <ىلماخ 1
 هنمادوعءالا ان الذ تكس ئامو همزلو ملغ ءلاي ذاعاموهو هذوع معللا بمطأ اشيالاشا 1

 ٠ |وعو هيرضؤأ هيرضي لو هفوخاذا اذوعنالف هنمتلذاو ةسهاركى  هنمأ ذاوعو كيرعتلاب 1 :

 | لف الو هنأ دمع ى نموه لاس 'هلوسق م ءاةدديشمءابلا ريسك هللاد.عو هلم ؛ملذولتقديرب | را ١

 ] ٍ ةبلض يشاع ءوجوة يبي نم نو ةكئاعو ذيعاضرأ ةكدوبلا لاقيوهقانناع| ْ ١

 د 0

0 
ٍ 

 دس وس تا» جسم يجرب ب وع سد + ع ووم ع ةهعوسول + حس < هج

 7 «ىذئأعلا نا كاتي ٠ هموقرشنع ء”ىضلا لأ تىم
 ١ اًذغدغي حرحلادغدقو هتثدثغو هدم حرا ةَديدْع /ذذغ) 4( نبفلا لسنا :

 لأ هس رح بك رو ذاع هب ل. قىدثت ىهوتأريفةربدهب تناك ١ذاريعملل لاسقدو هنمكلذلاساذا ظ 1

 عارسالاريسلا فذ اذغالاوءاملا فاسعي ىذلا فومعلا ل بالا ع نمذاغملاودغ

 لأ ىأدتذذفقهتسرلاقيءافلار كباشي انفو ذفنو ذفت (ذغ) (ءاشنا نسر
 ةرامعلام 0 ”رلسقلا بعل اهلوأ انا 1١ نملقأر“ اثعلاق دْمْفْلاَو هذفنثصأ | 1

 موعدي ىأ هنري ذ ذيب تاءثد دللاىف ىذلا امأ اوةذخافملاذيسُفَتلاَو دغفلا م متنطنلام | ع

 و اهاوأةرمثعىفو ,رسبملا ماهس لو أذ فلاو نيذ فانه 3 لاقي درفلا غلا (ذذن) اذفتاذغت |!
 كه ها 1 0

 كوسا ىهواهل“ ام_تناال ةثالثو ىل_عملا مث لمسملا مس فاما ام ساحلا من سيقرلا مت ماوتاا مده | ١
 ه4. ناك نافذغم ىهذادحاو ثدلو ىأةاشلا تذفأو قّرفتم ئأ ذفرقو دغولاو عنملاو مغسلا | ْ ا

 ريعبلا دمك ذلفل ا( ذلف ادحاوالا دلتال امنالدغم ةقان لاةءالو ذاذغم ىهفا داع ذأ ْ 0

 ْ نم4تذان لاه .دلف عج اوا هريغو لاملاو م ءالاودنكلا ع نم ةعطَقلا ةَدْلْملاو دال عمضاو ْ ٍ

 ريثك لاه ةذلف هام 0057-5-5 لاملاهتذافاو هنن ف تعانق ى اى لام

 قبو دمر نزعة « هءاطعش .اعبجو ملاملا اذا

 هقئاقحالا لاملا'لْذلَتُد و + ةودو مزح عملا ضعدو تعنم

 حدولاسفلا ىلقت ةذلو بوعي لاكن ايزدمقذولابغلاو ةولانقلاو |[

 ثوغربلا اضيأ ةذقلاوةذقةدحاولا مهسلا سب رذذتلا (ذذت) (بفانل'لسض )| :

 ةذودق٠نذأو اهفا رطأ تعطق سرلا تذذقو ءاميلا ا بتاحن أل دّقلاو ثيغاوبلا ناذقلاو | ْ

 329/!ةتامج ا دقرهبلا ثقيتر رد رلاذق نم طقسام تاذاذعلاوابرب ترابأ تصح

 : زحارلا لاب ذادقدفلا عجيوذق عيلباو هبلع شيرال ىذلمهسا اذقالاو | ْ

 ىااذأ راو ؛* ابدع ذاع ١لاش ٠ بوةءعب لاق نب شخ دادقتا راب نمأ ٍ

 زو ِ | 0 0 وطب تسيلأ

 : 1 3 ةرعاتشلا لاك مبا ىلا نش نمقرعلا ل سذفنقلاوةذفنق :الاوذف انقلا داو |

 عي تيفانهتفرتوا « بعت تاما ذا
 0 ويس وح 6 حادا ماع دماج + م وج بسس
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 ١ (دوع) (لادلابا) ا 4

 ناو ادد درمخب نعدرفلا ادودشد_ثيودهشب هنعدش (ذنن) (( نينلرضن) ' ١

 ا محقلاب 0 ا ملا وبا إ

 اروع ريغ اهموذل اعقل بالص 2# مساج ىصملاناذ راي

 ٍ ظ | دقو ةشغبلاقوذ عر ةفيعشلاةر ا هوةّرفتماسنأ سانا ناذشوأ

 ش ْ سدقل او سها لاه 0

 ركس ناماذاهراونو * تدخضئ أ[ اماذاةولاروطت

 | ناذصتلاو : و * قدس اذهل اومث ايس اذه هز صم أ نيكس ا !تدصت ل

 |[ سانلا بيسبانومءالا نوكيألو ماسي داكيال ىذلا ناذة ثلا (ذهش ) عئاملا كير هناي

 ّ أاشيأذقت وكنر لامن ادعو دش ومي :1دةسدنةثد دريسكلاب ل--رادةشهنمل اوةتنيعلا

 || ىرا_معأأ ىدمالادكنأو بهذفهد رطى أ ذة شف ءذقثأ لاقي دعو بهذ عع :

 واتعرف ارث ون 1 رش . قفوذقشأو "ىفءاوضءدقل

 || ءايرطالوذةشلاوني داعب ىأىفذقاشب نالفو ارح هيامىأ دن الو دش بام ىل ارعالا نبا

 ا | تدعم دع عوخلاةديدْلاٍباَعملا* اًدَمْدلاو ناونصوودص لثم ناذةدهعجو

 ْ | نشاكلاد نم ار الا اهدي تلاشف تقتل ىأ اذوهشو اذا هشرمسكل ايمن ةفانلا |

 الا ريغ نم دقن أ لغلاو دغسف عفترت تح ةملالا برضيت أ ذاقشالاو< لغياماهتموذةثيام | |

 1 | بلقت تاق دص ىو دقناكوةبتعن يدي رلا لاه ةماععلا وشما (ذشم )' كلذ لعب نأ ظ
 هي

 ا
7 

 5 - مسي عت

 170 ارشاا لاب روالاب رااالاا

 . لئاوةما بلغت ىم كغد 00 دوب م سأرلاتددشاماذا (

 أ[ مسمت ى أ داتشاو لحرا ذو قشنو خا ثلاو ذواتثملا ىلءاوصسعنأم ءرمأثيدحلا فو |

 ا ا 0 ١ الدلو طيرك ىمسالا ( زنط ) (رسص

 [دام راع ىلء وة مرط نحارلا لاف هن الار وسل هدم هراعلا(ةمرط )|

 أ كاع ءاوخو ه تت ىأ هيت دصتساو ن (ذرع) (نيبرسخ) لأ ىثىذا.عوهو هلا تأ ىأ او نالفبتذع 1

 0 | ال نيف اناس ل اهلنا ىاهاذ !هممهاوقو ىهعههدوعو هباكرعغ تذءأو ىانلم

 ْ 1 هحبوذاعمو هللة اعماضيأ لاقيو ناصس ل ثم لم ءتموبغ ناك ناور دصمةئال لعفلايظفللا | ١

 : ٍ | ذوعأىأ كم هتتايذوعلاقي وذات ًلارفأن اوتاشملاو مل ليوهومقاهجو ةذاهمومق |

 ا !ِ ١ وفقوو كتم يري وو . رمدرةدمحابم'و تلاوأ زحارلا لاه كنمدقانأ

 0 [صشرسا اطدو ةدالقلا عطوم سرغلا ذوعدو نعجهلكذي وعنا او ةذاعملاوةذوعلاو

 || لبآل اوءابظلا نم حان! ثامر دل ا ذوبءلار ناتروسا ءسهوواولارمسكبنيماذ عملا تأرقو |
 1 |رئاسو نايعرو عار لسة مناذوع ىلءاضيأ عمدمو لو-و نواح لثمدلاءاهتدحاولسملاو | ظ

 [|| ىهمئاموب رشعةسجوأ مايأةريشع تالواذ كا ذو ذوؤعلاةندناءىهلوةت تاروحو |
 : | فر ردلا رس فتيل ذوو هب تدان جدأ جةابع قوم لاقي دعس

 دسم د يس اممم ا امم اوم هوك املا محمل ع ايمسسسج ١ ومسم  سيمتل د دم وص حا علل حس نكمل م يصوم تعد ل دسم ةسيسع سس



 هوا (نضن) 2 (فازالت)

 هيلع شيال ىذلا اهارهاشلارومالا فرعا اي ظ

 انتا و اراه فسيدسللاه قد 37

 لاوطح وع يىلءاهدروأو ٠ اهدناجدوحاوتءجا اذا 3
 ضوه اوسلو تسول ير صورنا .تباواهعت سوال ا 1

 عقوام ناذام اور هللا فيض ىأذاحلا فدفخن هوم ثد دلل ىفو سرفلارهظنمدمالا د ا

 هرو.تد:ناذو او دسع ىفأ نع ةداحهندحاو ثدن ذاملاو نيذشقل رابذأ نمبئذلا هيلع | :

 'ّ [بوستساو ورتسا:اجاك هلأ ىلءواولااجاذعو باغىأ ناطمشلا هن. .لءذوكساورفصأ ا

 بسب درعأ الوقت لصالا ىلع هماك نأز ود | كصراللا اذهدز زون لاه دا ْ

 قلة رطع لن )ان رك ن١ طم سا.قوهو بوحتساو باحتشاو بوصتساو| ْ

 مكتوم ىلع لوح ذو كر ومأ ىلع تلفن لأ ىأ ْ

 رشد لاه لمقلا زين هلناو فرشملا للا سأ ميووع 64 لل 1

 رامملا هقلع قْزلا ىطك * .هنملومرغلاىرتذ.دننو ا

 لوقدكنأو لمملادامجيذانللادسعونأ ىو داذضالا نموهو< ىهللاذيدنالاو 1 :

 لوف اهنمىأةدوملاناهةصوف هال اوكو ةمس> ذي ذ انو محاربلا نم سنق ني فاح |
 لاق ئنلاىل ةفلاخما ةذوانلا (ذوخ دادضالا دس نمن الاجر ناسخ اهتموا

 مولعمريغتقول أت نأ ىجلا ذاوخوءاملاىلاانوذوانالذومب ِ ٍْ
 لوعت لضدويد عجم تنجب بون وادا 50 ( لارسال

 َر وثلافهدىشعالادشنأ اود دوب ودم رافلاب لص أ دسع وأ لاق | 1

 الظع طلاذ فاكسإحيهرأ - .هتحت ليرست ذوبايد هيلع : ٠

 : ةههمربغلا ديموف رعاسع رو ٌ

 رعاشلا لاه ريعبلا اهب ًانهيةفوصلارسسكلاب ةديرلا (ذيب) (”ررسف)

 انفلا اىىطمةديرلاك تنك « ىتمعن الو مولل ادمقعان 1

 , ةغاتلال اع "ىلا اهب ولحت ىلا ئاصلاةق رعدادكو ش

 ال وهلا نامحلا غئاصلا ةذبر .٠ نءلبى مقا مق ٍإ

 هدي رلاو هنع هللا ىذر ىراقغلاّر ذى ريق هيف عضوماضيأ ةذيرااو هيف ةغلكيرصتأ انةذيرلاو ١

 لاةيولعفلار داون با, ىف دسعو أ ءاكح ليالا ىقانعأ ىف قله: نوه ع ىهو ذيرلا ةدح اواضبأ

 نالفاضنأ لاق دو همشمىف ٌماوَعل | فمش ذب رااو تفذ ىأاذي رذيرتحاد- ةلانمدبت در أ]
 رعاشلا لاه يشىأ ةيدانر مولا نيبو همالك ىف طق ل ازيثكى أت ا ذيدوذ 1

 دايزاهافطأفةيذاب) « ”ىلأىنأ لآ نيبتناكو ْ

 :ذرم ضرزءاجنلاتذرأ لاشب امتايتقلا و :ودو» ريمسسلا] اطااذاذرلا ذذز ظ

 مون ىومالاةذوذصالو ةذ ص لاش الو هيلع 3ع ضر دسعوبأ لاقو انفال :

 5 داذر وذ ذاع :

 هدذشم ةمووضم“ارلاو برع وهو دحربزلا ميلان هزل ( ذعر ) ( ىازلا ل#سن) | | ١

 ل حاد 54



 )د دودخ]) (لاذلابانإ) 2

 ١ اهاس د اسرس ىمدلاق -
 ا

 مشل ذبنملاو همم بولةم دبل تئنلاتفبج (ةب -) (مس لا ' [مْولاةَل هذد هم تاليرص

 ءايل | جهة دملج لوقت ةماعااو بوةمدلاه ةيقلاكسحز ا دّدساونئذلأ سس عفتراام

 ) نم عصقأ ضو هنمرسكتامذا ذل اوذ اذنلعاو هتعطقو هثرمسك هولا تذذج (ذدج |
  |] 1ًاريسكنتامئالذاذج بهذلا ةراخ لاقي فاسكلا عوطةمربغىأ ذو ذرب ءاطعو ه بك

 ١ | ميا بءاّدسوءاتسج مسرلا غب ءاّرغلا لاهتعاطقنالاذ از كالاوتاض آر قلاتانذاذحلاو ظ ْ

 قب ودااةديَذهلاو باشا 'نم؟ نى ةذج ه.اعامو ل سول اذا كلذ و نادو ه_©ءاعللاو
 | تبدع جافتاو آد اين, نمةبادلا بوقرع ف ث دام لك كيرلا ذرملا 4 ا ٍْ

 ناك اذاذرجيلجردسعوأ ناذرست اذةذربضرأونا ذرلا مجباورأفا١ن مابرمذا ْ

 ص ةءاذلملاو ةلئيلغلا ضرالادو دمرسسكلابءاذلملا (ذج) دوسالاى فارع

 ظ كنا 01/ت زرانتادلا ناب ةوحرعو نادل نملهسأ مهلوقواسبنم|إ]
 ٠ زحارلا لاهت ظيلغلا دب ثلا لو :الانممضلا ْ

 ظ امكصهمأت أ اكيفشأ ٠ انذلج دك اذ اهل ىّوص ظ

 ْ ردا اشيأىذلخلاو موكلم لعفلا ناناكحسحت يدل ةمةلعلاه يذل ةقانلاو |[

 | فايس ايمن ولجاو انذلسانرقنيرقتل ةداممنءازحارلا لا عييرسلا |

 ا لال ريس نمو ضو ةعرمسلا عمماد

 |[فش ىتلاىل عوداذح ةاطفو د ًارمعب بنذلا ةح دذها 4 ذذحا) (نارسن) ظ

 ' ةريهز رعومب# قدزرفلا لاه ديلا فضى ذذل نبدأ لجرو اهدى سرإلا

 صيمهلاديدخاان رازذ ه هيدفازو قارعلا تدلوأ

 ١ رمل اذتسج اهذج هنىلا بعدي لارا ولاكن مو ةدع رب اهس اص فاك قلاءاذطانعلاو

ضو رعلا يفد زا اولسمونملاذاءاّرفلان ء ءاذنجوءاّدس مسحرو ةناشصلا ١
 | لماكلا باب نمش

 أذاسذ> برقوءاذح ةدمصقلاو ناهض ىلا لقنمف اهتم قرسف نام اهتم نم دتولا طاقسا]

 | تاهسو انهت .وسى أ اذنه اهذز- اةاشلا تدع (ذنح) ثاهح ل شم عب ءرسىأ ٍ

٠ 
1 

 ْ اط وكر أ اوهراذ:- هذيا-أ سرغلا تدنسو ذدتس ىهناهضضنتل اهكترانعنا قوق

نمواك لدقق رعي )نافذ تح وذو: و وة قرعماس مدل ىف لالذا ه.اعرهالظتمت نيطوشوأ ا
 | ه

 ْ | هقارح اوّرما ةدءذنملاوءام لسلق همن“ بعغىأكيارشقّرعىأ ذئ-اقتقساذامهلوق

 ْ |[سعشلاهنذس لاقي .اسروينأ ءذنسنماهرو انان'او از اهم فسد حاملا لايت

 ْ - نعارلا لاه ةندلانمس رقعضوم كي را ابذ حو هتةرحأ ىأ | :

 ( ل اوسفلا,لذغلال_هأ ّنضذا 0-3 او ةخذت مر أت 3 اا

 هل-ةماهتذوباواذوساهذوسأ لبالاتذنح لوف وقنعب «رمسلا ىف وسلادولا

 | ةاطق ىحانس فسد رعاشلا لاهو ورع فأن ع فذ طبيا قش ةعاوحالاو

 ظ اهي رخآالاهو امهيلع تتسا ني درسا ىلع |

 ايدو ةرثطلانمءام .« . امثملا لد سدع كد ْ
 ا

 نعل



 مهيأ 6 4 لد

 ٠ ليصفلاذخأوذحأتلاَن قاع هدنصولا ب زوو 52007 7 را ْ هوم

 مضلا انشأ هنئتعت هودمر ىأذخ |لجراضي لاقي ونيللا نم مكتااذخأ دخآب رسكلابا]
 دف ادب رياضي أن الف ذختسسا ل وعيبرعلا ضعبّنادّريملا كو .دمركأ يطلب

 1 دركتادأن رع + وتس مواوق ىفنيسلا ناكم “الا ولدبأ 6 اييسنيءاتلا ىدح !نملددبف |

 لاك تالط نم تللغاولاهاك اف نيالا ىد_ح !ف نفذ ضي ذ ذت نملعفتسسادارأ |
 رعاشلالاف دخالان نم لاعفتذاخأتلاو عجوو أ دمر نم هسأر ٌيلطاطملاذخأتسسملا ىبعمالا |

 حخلاذاخ أنو لولا ليد * : ركع دعا ندوعيل

 ئةم دقو بتكو باتكل اممدسأ ذاخالا عجوذاخإ عولباو ريدغل اكس ةداحالاو | ا

 اناردغوءامنا لصساووفطت « ةعرتمذانوالاوذخالاردامنو . رعاشلا لاق
 ذامالاالا ل سو هيلع هللا ىل صدت باصصأب ت شام لاق عدجالا نب قورمس ثيدح فو
 0 يك وعسل ١ راف لق 5 وبك ١ نات كا

 اذا قر جة انش دو تكتل نام م-م مم را نمو ىأ تلا هذخأا

 مسمتريسو هدا هذخأن هو ىألاذلا عفر عم :زم-هلارمس كب مهذدخاو ةزم_لا بصنوأ 'ّ

 بحوامذخ أبل ىأ رسكل ايمدخ إذ خأ امو ماش ١! ىلع ن الف لوءةساورعوبأ ى تس و

 انقئالخ ىأانذخا تذخالانم تنكولل اقيوذخأ لقتالو ةريسلا نسح نم سلع ٠

 نوكسلاىلعىبم مساوهو نامزلا نم ىضيمام ىلع لدتة بلك ذا ( ذأ )) انلكشو
 أ ماذافموقيديز داو تاه دي ز ذاوديز ماه ذا كَمْ لوقت ”ل_ ىلا افاضم نوكي نأ هسةحو

 بي وذونأ لاف تونفضت
 مص ذا تنأو سقاض * ورع مأكيالط نعمه

 امعمالاهيىزابجال هاا از هلا فورح نم وعهوذ لاو ذم وللوقتاك ٍذكيحدارأ |

 داع سادس ساييع رع تلا لاق كنا اتقو ىئتأتنا لوقا كن ؟يتانامذ الل

 ملسو هيلع هللا ىلسص"* ىلا

 سلجملَتأمظااذا طعاشس ه ه4لتفريمالاىبعتيتأامذا 2

 اذك اناس لوقت :بح اولا لعفلا ال ا هملد الواهيف تن لاس ىف هقفاو ئب خلان :دقو

 ديزءاجذا|

 كيابدوكن مةروكمس تدل كنود .ذيسذ( ت2( هير

 ند 0 1 ذدنب ) ةذوذيلاوةذاذملا نياسهتد كأ ْ

 قاسكلادهنأو كوي ورك د. نرعم

 ىلعت حبلا نعت داك امنادغيب .» "هلي وط حاجدلا سر: #لابق



 (دهخأل (لاذلاباي) عال

 ا آ ثراانبةمل-ادشنأو هنام لكمل مسا ىهةدسعوب أ لاق
 -....د- هع

 ظ ٠ ١٠ طاسناة عوق مئاماعزيعستو: « اهشاعتدننها!نامهدّنمرمضنو'
 لو> و لئاخ ل .ممدوع موقوؤدناهو وف ىاسا ىلا عجوو بانادوه دوع:داه 6 وه

 ةيوتلادوعلاةد شع وألا دئاه هدم نمو ماىلا.١ "ىارعالاقو لْزبو لزاو

 | دوملاناوذازأو دوييلادوهلاو اندومي زاغاذادوهتو داهاشيأ لاقي ولئاصا!لمسعلاو
 عمق كا اذه ىلءفّوءامغاو غزو ىتزاؤلاهاك ةفاضالا:طاوذدح مهتكاو نيبدوهلا

 | ماللاوفلالالوخ دز لكل ذالولو ماللا وفلالاب عيبا فرع ريعسُو ةرمعُش سامق ىلع |

 [دشنأو ”ىكاكح ل عجتلو 'هلسقلا ىرج موهمالك ف ىرف ثنؤم ةفرعم هال هءاع
 ا رفعي نب دوسآلا ىوكلا نا_ولس ني "ىلع

 0 ماعم دوه تلعفانا ىهص ع . امارس تلسأودوهيترف

 || ةروسلا مسا ادوفتلع+تاودوهتر وستدرأ اذادوههذهلوة:فف ريد ىن مسا دوهو أ

 ||| فو ةداوهلا نمءاصأو بس دلال ثم ديوزلا ىثملا ديو هتلاو نونو حون كلذ ححصو هفرضت

 ديوهتلاكلذكو ىرادنلاو ذووملا دّوهتاك اودوبمالو ةزانللا ىف ىشا!اوعرسأ ثيدحلا
 || ءراكسا بار شل اددو متو مونلا اًضيأديوتلاو دو يمءانغ ىلا ةء نكح اكااوه قطنملا ىف
 ظ لسيملاو لصأاةدا وهلاو هنادويهاوناف ثند_هلاىفو ايدوهيناشنالا ريسص» نأ دب وهتلاو

 1 زعاشلا لاقو دوه خيب او مانسلا كي رمتلا:ةدوهلاو هلي امملاو ةلاصملاةدواهملاو |
 |! ةطدديع ائنلا اج (دد ةدوهلاةفواولانكسنو داضنادوهاهعموك

 ]| ىأ كلذ ىفد.عياملوقتو هءطصا غهده ىأدصسملا هب نونعيهده ثيدللا ىفو هتك رح
 ْش تاما نادمهلاو دعفرمال ادد قطابال بوقءيلاع هملانأ الوةلثرتك اامو قيام

 .يالكلا لاةةالورعوب أد شن أو لياللر جز داهو دعو

 العر اصاهلغشأ ىرب تح #*« الهود.ممانو دح دقو
 ةمرهنبالدشنأو داهالودم» هل اةءامىأداهالو دههلاممواوقو

 داهالو د هه لاقءاخ « :ةعئاط افا الاد تماقتسا ص ,

 وو تس سم. - ا وس ع

 بوةعب نع هندهو لجرلا تد» هنملوغت هذعرج زبالوئثن م عنميالو لريال ىأ
2-7-2 5 

 ا هيك عض عس# لاما م ( هع وك ع

 مسالا رسكلاانذخالاو هتلواضتذخأهذخ ثلا تذخ أ( ذخأ ) ) فاالار سنا ْ

 ءارملاو نشا !كنععدو لوقأامذخ ىأ كنءذخ مهاوقو كلذ هاسشاو سهأو لك ؟ نم هال ا ىف لوةلاتاذكو اغيفحت امهوذذف نيتزمهلااولةئتساممناالاذشو اللص وذ هنممالاو

 هليل لك ذخايرهقلاّتال رمغلا لزائمذخالا موو ىععماطخنانذخو ماطل اذ لاق,
 لاتةا!ىفاوذضتا لاقي و هذخاولوق:ةماعااوةذخاّوم «.ئذيهذخآوابنملزنمف |

 نييلتدسعت ,غدأ هنأالا ذخالا نماضيأ لاغتفاذاختالاواضعن مه طع أ ىأ نيتز همم
 اوثبق ة-لصأءاّدلانأ اومهوف لاعتفالا افا ىلعهلامعتسسارثك اا مالا لا دباوةزمهلا |

 هيما



 34 يل اقام

 فصو مو كلهم اتعب لضرب متل لن ترس لو قداس !اذاءزعاف

 أ نمم-هئمو ههموعالو همنثيالو هن :ودالقردصملا ىرمجم هب ره نم مهنم نامل هقو هةنسساحم |

 ْ ةأيعا نم كد هدأ مايو لس نمل دش لح رز مل اون جم و ىئث.فالعف ل_همح |

 ْ اريسكسا ىأ ل ماد مناو كنددهةوسنب ولات ده نين أ سهامو ل ودع لاير ولا دهنيلبرب وأ

 (|| لجرلالوقي فدعضل !لسرلا هلا ىنمصالا لاقت اذكءرسسك امنعأ اذكسص هدهام مهلوقو |
 داوللا لاجرلا نمدها ىلإ ا و ف.عضريغ ىأ دهريغا ىنا دع وأ اذالس>رلل| | 1 ظ

 دشنأو رسكلابدهلا وهف فيعضلا نايم اام اقم ركلا ||
 قطنلا قار اقوفدةعت 5 اذابورخلا ف نيرتهب اوس | ١

  هممسيت وصداهلاو اديد هرسكلاب د يده هنملوقتءودغو طئاسلاعقو توصةدهلاو ١
 هديدن» هيو دو ةلزللا ع اميروضرالا فى ود هلرصلا لبق نم مهمل ”انلخاسلا ل هأ | ظ

 لاق دهاد_دةدهدهلا عمو ةده دهب رده ىف دهدمي لسفلاوه رب ده ىو د ماج |ةدش ده د

 ديد لاو .مانماةتكر وح ىأ اهيا ةًأرا|تدهدهو ٠ انعدهادهاذ نعش جالا | ا
 ىئارلال ا هةكئمدغادهلاو :راظ دس دهلاو ددهتلا كلذكو فب وتلا :

 ( ديده )ب نملا نم” دادهو مملايده ادهلا عجب او . هحانس ةامزلارسكدعادهك |
 لامو شمع ىأديده هنبعي لاقيو هنمروصةدديدهلاو اًدجرئافت لا ديادهلا| ْ

 ديكو ماس نمانالقلاالإ ٠ ديدهلاءاد ىريدال هنا | ْ

 0 7 لاه ا هسا يا د ١

 ا بدن طالااوخر لم نأ « لئثاف لاه دل-رئ رشي اثق : |

 | ددشملث»ديرهتلاو مسفتو اره ىتح هنا درهرسكسحلاب ءدرعأ مسللا تدره )2 ره ْ
 ١ سكس ىل_هف ىلغ ىذرهلاو تفتش وتلا ثدرخرت اك غللا ضرس ١ ةغااممال ١
 ّْ | ىادؤذ_هده_مزانلا ندم دوف , رفصأ بص ى أ دورهم بوتو تينءافلا || ا

 | ناملاىف دم_هأو ليادومهدمح<يبوثلا دمغوةةكسلاةدم-هلاو هتباا تيهذو تغفط :

 20 ةورزحارلال اق ماه

 داتوالانعب طوب رم اززركلاك ه دامهالابامضار ى:أرا
 "ىمضالادشنأو داؤضالا. نمفرطااذهو عرسأريسلا قدمهأو

 "هل بقنا دمعو سدايدم اه تاس واهب تابئئالة دماغ ضرأو دا.هالا ا :

 أرمسسكتلا عمبهنعج تا نا فرصبالو فرصة أ سما ماد (دنع) نيا نم

 هل زا.غلا تما ىأ هنالف قند:» وت اد:هتاقفةمالساا مات لا ود نعتاتف |

 دوععوملالطامااواهدءوم * دينإتلاةدانغن مدرع ”يبارعا لاق |

 ناوىفاودنهفيسو حج ونزو "يفز كلوةكدوندو "ىدنهاملاةم_بنلاو دالب مس اددنهوأ

 ١ نيتناملاةدتهلاودنهلا ديدح نم عوبطلا فيسلاادتهلاوّل ادقاعاسن منايا

 ريرج لاهم اهريغو ليبالا
 فرسألو نه هع - ةيئ امئاهودحي ةدينهاوطعا

 م مرح رسم - و صمم

 لل جام 0 م
 هب

2 
1 



 595 00 (لادا#بأن) ال
 ' الا نازشاثلا امه ىءالارعثىف ناذلل نا دفاولاو فرمشملا ل ءرلا نملبملاةورذدذولاورجأ

 || ةغل هيد عق ىف ل جرا دفومساو هادفاو باعنام_ذالا مرهاذاف غضا اد_:ءنيتملا نم

 : لاهو برعلان م موقدافوالاوزذوةساف

 لفاسلةسادانوالا كلو ه٠ انذغأب تذخأ انممكولف
 |تدقؤواأ انادقوو ادووو ةدقو اقوو مشلاب ارقو دقترانلا ثذقو دقو

 || داقنالا مضلابو بامحلا قلايدوقولاو دقوتلا لم .داقت الاواضبأ ات دقو: ساوانأ اهم دقوأو

 || رد ةدقولاو ةدقومرانلاو ساي لاّتمدق وم عضوملاو دوقولات ا ذرانلا ٌىرقو بوةد 2

 الأ هتدك ًاواديك و جرسلاودهعلا تدكو (دكو و رب روف صنوأ مايأ ةريشع ىهوَر

 ٍ || عالادك َقومَدْس ىأاميمخا داكي اءدك ةوهدكوأكلدكو ول

 3 || باحلادنع رقملا هءدشي ىلا ا ا او

 1 نمالالو دس أ ب لاثمأن هو مضلاداولا كاذكواعجو اد_حاونوكيدقداولا .( داو )إ
 ل|لاقيو دلولا ف ة_غلرسكلا,داولاو د_سأو دسأ لئمداولا ججيداولا نوكي دقو كبة ع ىدأ

 || ةداوونادلو عجللاو ديعلاوىصاادءاولاووهسانلا”ى 1 مع رادو ىأ ىردأام
 اهدالو ناح تداوأو ةدالووادالودانةأ راا تداوو دئالولا عمإباو ةمالاو ةمسصلا ةدماولاو
 1 ناكجاذاس رفا نال لنا ىرج نم ميل ص ألاقي هدلسلو ىداب ال ها ف مه مول اوقو

 1 اسرففصي ىدعملاةغيانلا لاه اكهئدازتسال هب حاصي نأريغ نم ىطءأاداوح

 | 500 السربلن انعلاب صأو دشو 03 هدملو ىداتب .ال ىود ماما ْ

 1 ا دلاولاو اشءيمسهشعيداوو اراك ىأاودلاوبو زها : لكسلو ميظع أ لكل كلذ لبق هن ظ

 | ئئلادلوو تدككحلا نبا نع لماع ىأدلاوةاثونادلاولا !امهو مالاةدلاولاو بالا
 : داولاق.و هيفداو ىذلا عضوملا داوملاو هيفداو ىذلا تقولل م -ال_جرلا دالدمو ئوشلا نم

 3 ريغاس رع ناك اذاداوملجرو ةداو«ةس , رعوأتندلبانلاشيأك ادب ادنلو هؤغ لدا

 / نادإامهوةدالولا نم دئال هلأ ن هديهاذإإو اولا نم ضوعءاهلاو هن 2 رلاةداو ض<#

 7 ا انئاما تدمو دقو ل الا ”حةدش كب هرصأ انة دمولاو دمولا دمو ) نوداوتادا ملاو

 د ا ناكملا ةذهولا ىبمصالا .( دهو يجو بضغىأديوىف ةغلاضدأ لجرلا دموورمسكلاب

 1 ذاهوو دعو عجلباو نئمطملا

 وه ميلظا لاقي هرسكو هذ أ دتلاو لظتحلا بحدبهلا ( دبه ٠] 4( املا لسع

 : هلدو سا وهو لظنللا يحذ ته أ” نأدايتهالاو وكس انك: رضهاسالا ذا دهب

 | هترارم به ذت ىتحامابأ كل لهفتوءاملا هيلع بستم هكلدتوءامللا هيلع بصتو عضومف

0 

 دم ] ريغ ىبدالبب غطوم مم .اءابلا دب ديني دومهو مطب مفدي مث
 ظ مانا دسهتو ده (

 وا حاس د دادضالا نموهوروس ىأ ددسهتو د عوألمل

 ا دسللا# مونذتلا

 ض لفغرهدلا انش ناطر دقو ' د ىرسلا لاط دقف ىف ده لاق

 لا ادعم ذيءانملا ده ((دده 9 ضرالاب هلا رجؤاأ اذاريعبلا دهأ ثدكسلانب! ىمؤنىأ

 هريشكا



 9 (ةنو) ئ (واولالصن)

 قداطلا اهب دش او ىذ: الو- ٠ ذات يلح تخ ةاتعلا# :ٍ 1

 ارسهب دءوو اريسخ هن دعو لا ة.ءاّرذاا لاك“ رمل اورملت ا ىف للهع<_تي دعؤلا 60

 ليقمريلناو”يشلاىنادعتالو «٠ للعم: ىلك ىنالاعالأ رعاشلال اه |
 رعاشلا لاقد.ع ولاوداعبالا”رُسلا ىفوةدعلاو دعولا ريذتاىفا ولاه رسشلاو رفئااوطةسااذافأ

 ىدعومز هو ىداسعبا فلن » هتدعووأ ةدفدا تاق أو (ليفطلاا نب اعإ) |[

 هسارلا لاه بفئالااوتاس شل قابلا اوراس ١

 مسانملاةئشش ىلحرو ىلجر مهادالاو نصسلابىندعوأ : ٠
 ةدهأاو ديلا ىلعةيوق أ ةنئش ىلجر لاق مثمهادالاب لبر دعوأو نصسااي ىف دعوأ هريدقلا :

 ”ىدءعةدعىلاةمفااو دعولا عمجي الو تا دع ىلع عمجيو واولا ضو. ءاهلاو دولا |

 امم ”ىونزو ”ىود«لوة.ءارفااو ةمسشف اهدزرتاكواولادرتالف ”ىنزتةنزىلاوأ|
 وهزرعاشلا لوقو لاق ”ىومش لاقي |
 ظ اودعو ىلا مالاهءالوذاشأو هه: اودرحتافنيبلاتسأ طلطناثا 300 ْ
 كاذكحو عضرملاوثقولاوةدعاو ماداعمملاو ةفاضالا دنءء[هلا فذ مالا ةدعدارأ |

 بيو ْر ودعي وهن لبةّمملاىفاتطقسممءانوأ اواو هنم لعذلا*اف ناكامّنالدع وملا | |
 لعن ناكأم ان وصتم ىلامت الو اعبجيرد لاو مسالا ةرو كم هنملءهفملان اف لانو عض: د
 تاغ واوا دال رداون تءاحافرحأالا ةهاذدأ :مواولا نوكتثأ دعنادوسكمو اهم | أ

 عطومنرومو لبحر منا تهوهو عضو موا ىل جر مسا لكومو قرم نالفو دوم ْ
 عجوبو لس وو نان هيف لعفي نموا ولا تناكنافرسسكنحل اف سا.ةا او عابس اذه |
 فردا بكدرألا) هب رسم مع الاو ناكملا ه,تدر تافناه+ ولا همةق نسولا وو |

 واولات.ه3ذبوصن ٠٠ لعفملاقرخ" كي لغل : مع ناكتاغ سومو يؤم أ 0

 ىأ موقلادعاو لاقيو ىف وىدو ىله ند عوااوىفوااوىل وملاك لوةكتيثو أل عض: ىف |

 دمعولالوءق اضيأداعئالاو و دعنال ام فّريشلا ىفامأو ريانا ىفاذهاضعب مت مطعب دعو

 رمهلابدعتؤ ءوهفدعتأب دعت انولوةنسانو اوغدأ مم ءاتواولا اوك داعتوالا ل_صأو

 ضر و دروارج وأد ءواذادعاو موي وددجلا دعوت او روزا اراب فرمسأب اولاماك |

 تدعو م(دغو 2( لود نأم هاذا ءرب ده لعمال. ءوو تدا ١ نماهريش ىسراذاةدعاو |

 ظ مهعوهن:ملوقت هنط ماعط مدع ىذلا ىندلا لجرلا دغولاو مجمد ىأ مه دغ موق ١

 (ٍ لاق دما اوأاىل:هريسلا ف ةدعاوا اول بي هئالرسسمملا ماوس نمحدقدغولاو مضاا لس جرلا |

 !| ىرخالا دغاود انياح روابي ديئدا نال اولا <ةامنااةدغاوا ا نوكتدقو مسالا |

 ضو تاما قابلا خو هناووهفالوسرددو ىأرمالا ىل_عنالفدفو ضال

 ' | نمربفا رلاو هساسرأ قأ .ًريصالا ىلا انك هتدفؤ أو ة داق ولا مسالاو دوةوو داثوأ دف ولا عج

 ٠١ 0 'لاقو هناعفارشالائشلا ىلعدانةيالاو اهراس قوالب |
 1 اذ. ثماهقوفاجربت 1< ادمو ءاولع "العلا ىرتا 1

 | نبازعش ودوار الا اضن داقت رولا اير اتمنا ام نسج اص سرقلل لاقنوأ

 5 بسن زق



 ظ (دطو) (لادااتانإإ 51

 "عونا اددو لاجرو بحل ادودولاوءاّدوأ,هوتا داو 0 ا

 | دغ لع أ ةغليف دتولاتفلابّدولاو ةماا مال فصو ىلعال ادافصو هنوكدل ثاؤااورك ذملا

 ١ يلانك رم لوق فتواالافاعو مدان اونكن نا
 م ركسشناماذاهن راوو . تذعش أاماذادولاو يات

 ةيحساك بالاك .اراص مث مال لا <. اعحونم وقل ناك يصد وو ىل.- مساوط دي ردئبا لاه

 : ىأءدروتيساو هرمغمدرو أ ورضا دوزو نالفدرو ( د درو ) دو دمع ىعم هنمو لدا

 | معودا رول اضيأدرولا اورد_هلا فال_-خدرولاو ىدرو تأرق لاةدءز1ادرولاو هرمضأ

 اساق مفدي لاه ءاانودربنيذلا

 ! كتل اهيظدرولا اذاوملي 8 اكساساة اصشو نم نص

 اميحاصتذخ اذا ىبلا موهدرولاو ناكعدروب١املاعصو . زجارلا لاه لبالا كلذكو

 ظ لاةةدوروملاةارفارامأامرخ ال ”ىلار علا دورو وهذ ىهل اهن درو لوةَت تقول

 الءاق الءاقاهتلخد ىأ ةدلملا ىلء1خ|تدرودو لوطاهيذناك ا ذا ةمنرال ادواو نالذو ءاض-رلا

 قةصافتشكمناديرواءهو نيتولا نم هنأ ب رعلامعزت قرع ديرولا لبو . ةعطق ةءطق

 : "لمار دابر ةدروةدحاولا مشي ىذلا حفلايدرولاو نااعلغ همم ىليامم ى علا

 . نو-ونو> لم مضاابدوو عمل او ةددو الاورةشالاو تيمكل انيباموهو درو سرفلاو

 ' ةرقشو ةسنغلاٌْمةدرونوللاوا ددوراص ىأ ةدووودرون سرفل درو ةواضيأ داروو

 ةريسكل» اواولا تراص داروإ لصأو تاك ١و سرفلا اهدا لوة:اك سرفلاّداربالوقث
 دسللاق قيراعلا در اولاو حرضملا نو دودو درولا نول ىلع غبصد روم صر فو اهليقام

 لفملاك ا ةاوصم_هورد اصدراو ىفا.هانردصأ مث مم ْ

 ريرج لاق هررملا كل دكور دا مق ب 00

 يةةسءدراوملا حوعااذا 5 ط ارم ىلءني:مملاريمأ

 : مهاد ةتس 21ةداسولاو:داسولا (دسو و درو امْب لوةن ةمادعاأو برغم درو أمْزلاَو

 هترغأ ب لكلا ت د سوأ أوهسار تم: لء-اذاهدسوتفءوثدلاهندسودقودسوودئاسو

 , ههقلغأ اذاهندبهآو باتلا تد.صو او ءانغل اد. .بولا )م هو هن دسآل_؛هد.هلان

 ْ ايما ىلا.عتهلوق هنمو عجومو يف عجوأ ل؛ءدصو وهف هلءاف مسيرلام ىل-_عبابلا د دوأ او

 ) نمةريبلساو ةراخا نيماهنأ الا ل امال دخت ةريلغا اك ةد.صولاو ةقبط ءاولاوةدصْؤم مهيلع

 ا قوصالا براةملا ابنا ادب.صولاو هن دوا ادا ىل كسا ف تدصوة ساه ملوش ةمصغلا |

 ١ ددعلاةرثكباموق فد

 !فااعتإب يد نماهكونالع « تعرا مهالول صرالا نو دطب مهو

 هصشق لدم ضرال !ىلاهدطوو هيلعهن دضتو هيهيددساذا ارصدلار الا بان ىلع تدطودقو

 ناذيلا دءاوق دئاطولاو يقم ا اهب كيرع ةءشخ ةدطم ءااو تب ىأد اونو صضدرال اىلاهرمعو

 ىاتعتلا لاق هنم بولد يداطااو تباثل ادظاولاو
 دييسييشس»د-اسوع شل ادد دادس مسسلا هدهييس اس ع - مجسم

 داةءاام

- 

 هد سعسمم م بص م سسمل  دمحا رس يمس تا

0 1 

1 
 0 ا

 0 ا

 5-5 بعيب اجا رح ع ع
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(| 

 1 ظ رءابشلا لاهو. لمد طوتااو .هتلقثوهّشثأىأ ادطوهدطأ ئذلا تدطو (دطد ا
1 

00 



 00 (موز أن 5 (داولالف) /

 اليلغن دوال ىداوم' عدت # رشد ذ او فلا مهن دق تْند و

 مضمباهاكحاضيأ انا دجووة دوم بضغلا قهيلعدجووان ادحو ه«تلاذدحوو ا ظ

 ءضلارا دجو نزلسا ىف دجورف دب دشن أ ددوو قد ىلع « ان.غبهبحاص ةرانالكم دشنأو ا ْ

 ه.هرفظ أ ىأ هيواطم هللا هدجو أو ىنغتسا ىأةدجوا دوو | دوو | دجو لاسملا ىف دحوو

 ىناوقىأ فعض ده: ىندجا و رةذ دعب ىل د>وأ ىذلا هقدلا لاسي ءانغأىأ هدحوأو

 هدجو لا ةءالو هللاهد_بوأ رموش و وة مح لش مد و وموهف مد-ءنع ىُبلادحوو

 هّسأر لوة:دا رفنال ةدح ولا (دحد] .هلتنزح ىأ نالها ت د_- وو هج لالا

 لك فويل ىلءةرضرلا لأ دنعو فراقلا لم ةفوكلا لأ دنس بوصتمزهوم»
 لاف عضوملا اذنه ءدسبو تعضو م هريغر أو يلاداحما نب رمت دولا كاكا "لاح

 تن ارتلقنن 'اكادرغتم« لفل -رانوكبناوهورخآ ااهحو اضيأ لك سانبعلاونأ '

 هداحو يبست نالف مهلوقىفالا فاضالو هعضومه دو تعضو مئادار ةناادرغةمالحر ١

 هدو تءضوانأف دارف ةإ يبست تلق نان "اك مذامهو ه دحوريمعو هدحو سدحي وح دموهو |
 ٍْ نادحو عاب اوددعلا لوأدحاولاو هدو ل .حراولاف اع رو هبررحرور جر دهم عضوم د ْ:

 |نودحاو ىو داو” َمنألاةيءاَر ّرفلا لاه نام دوعامضبابنثو باشا ْ

 تيمكللدشنأو .نولبلقة م درش لاقي ١

 انبد-ار يك اوعسردتف ه ميتة ءاضعال ىداوق مذف '

 دوو د رقنمى اد خور( )دوو دو لجرو هفلثو ءانثلاقءاكهدحأو هدو لاستيو أ
 هدح وو ةعدعص نب صاع نب ةع رنب بالك نم برعلا نم نطب دمحولا اونبو هندرفتهنأرب

 قة مادا و تعضو ىأ د وم م ىهفةاشلا تدحو أو هريغ ىلا هلكب لو همدعى أ هتمدعل هللا

 هيامز د_د-اودل_عح هتادد-وأو هلد-اوال نالفو هلرطثالكأو رهددا_حاو نالفو تذفأ |

 ناد_د-و هلصأو ثادوسود دوسأ لم نادحأ ماللاو هنامز1هأد- وأن النو ْ

 تاكملاتاغاوتملاهلادحأب ب امنرقد_لسعئلاوهركابض تيمكلا لاق |

 دحوأب مالا ادهىفت سالاسةد و بالكلا ةدحاو ىخىأ بالك اهلثمال نا هال وحب

 ضوعءاهلاو هلامح ىلعىأ ةدنح ىلءمهنمدحاو لكطءألوةتو ءاد>و ىثنالإ لاسةياالو |
 ىلتافورصمريسغ دو ءوداحوو ذاح أ مهلوةو ىدارف ىأ دسومذدحو ءاوا دوواولا نم |

 نمبرض دخولا (ضي ( ةرمعلا نمر اشدملاك دح اولا نمداضحلاو ثالث ىف ءانركذ |

 دئاورهذماعتلا ىدكهماوةبىرنأودو انادخووادخو دع ريعملا دو دقو لب الايس
 ةدادوو ادوواةهذو لاذ لعف:كنأول تدوولاذلءفتول تددو لوقت )6 ف د( داشوو | ش

 مد

 رعاشلا لاف تنق ىأادادووأ

 فومرصدالنأ نالدتا نم 0 طع ناواةدادو تددو :

 نوكس نأ ىدوب لو: ةّدوملاّدولاوّدولا وّدولا و هتيبح أ اذااًدوهّدو أل جرلا تذدوو

 . ىنافك أىرتواكيدوو ه«. انعلئا ماداعلاابيأ رعاشلال وقام أو ادك

 حدق ل ثمدوأ عجللاو هل م با هيلا مة سد هادو سك ملا 1 اق



 عضرتالا_منالا منال ارثكتفداو اهل شد عيال تالقم* ادكنةقانو موؤشملادكس الاول ٍ

 بضشمتلاقاادكنلا ف كيلو « اهدا فلا نشحىفحوحوو ٠ ثتنمكلا

 سرفلا دهن هم لوقت فرمشم ميسج ى أدهم سرفوةدهانو دهان ى يثبعكو فرشأ اذا أ

 : | !ةدهلاو نمل نماللستد موروتألا لاعماملا ده عر جت دل رو ةةز عقلا

 رعاشلا لاك (1 اةيقرنكيملاذا ْ

 نصرا

 رعاشلا لاق ا

 ( ديولال:هديوت-خاكلذكو |[

 (دحو) (لادلا بام) 2

 مرام عخك رلاتدكو د ةشا ب سس .رمسكلاب مهشيع دكدت (دكن ( هبلا رطل

 ارساعتاذا نادك انتيام_هو نالذ ءدك انو دمك اننموداك.:أحوقورمسع ى أ دكت لج رو | ا
ْ 

 | لاه

 َ يا نبربو منو رعب كلام تزامنا دكت الاو ىنمجا.فهودكللا ف ىورو

 عومججرشا موملا اذّنإاه 5 عوبرونزام نا دكنالا نحارلا ناك

 أ ام-ميقادو تمض ادهش تال يدا دينمو ا تلا دبل ودعلا ىلا دم 0(

 ش |

1 

 4 00 ةمهاس ل 00 0 را

 ًاوهودسهلا بابل لفي تأ ةدسبنااو دعب ضد لو" الما اذا تاد,نحدقو ادب ضوحم

 || ديندن لك 1مقيق دنم ةديق هملع ترذ ف انكسلاو يضنلا نمهانا غلب اذاف لطتملا تح
 ا 53 دمهم مريس ديز ف ثرأ

 | ىهوربتلا اسوق دىأ ةدكو .ىهنادراهجدئب هتنبادأو ,(دأو

 ْ قدزرفلا لاك تانبل ادئتةدنك تااكوةيح

 داو لد” ولاامحأو هه تادئاولا عنم ىذلاانمو 1ْ

 («ا11) نحارلالاه  ةدؤنىل
 ١ ادي”وا شملامتلاام .٠ اديدح مآ نلمحالدنجأ /

 لابو اودأت اىفءاتلالصأو ةدْؤَتلا نم لع_هّولعتفاوهو هبسمىف دوو همشمىفدأت و

 || سعاد :كيرمتلابولاودمو لئم بش غىأ هسلعدو ( ديد ل تب ىأذل رم ىفدنتا

 دحا ولاهمف ىوذ وحسن لاملائسىادي ول-رلاةنق هب فصول /رد_دمو» ولا اء و

 | جملا تعنلا مه و ىلءلو دع لاشي ام داندأ لاجر لاف عمم من لدء لبر كلود عجلا ,
 0 : نلاجاصهلا يف قرفتلادنع .٠ او د لوادابوأ ىلا صال

 1 | كذك و. ةغل فلا ايودانتوالا داو يلام ولا دو

 أ ىهوةدتيلا.الدتودت تلق ترم اذاو ادتو هدنأدت ولات دنو لود( مع دب نه ة*أ ىف دولا

 ىمصالااضيأن ا ريعلا اهنهو دتو امنا ححاا..مطاب فناذنلا نينذالا ف نادت ولاو قدم ا
 .دشنأو لغاش لغش لاق ءامك هئاودتو لاق.

 | ظ - ادعاوملااهفات نكي لو » .ادتاوال:ذج'املا ىلع تقال ظ

 90 دوج دو فاطم حبو (دجت ) اهءذأ لجرلا دتوو لّدحل املجزلا هش لاعت

 ١ ىراعو»ودسا لاق لالا باييفااهلربافذال هي صاع ةغل مضا اءاشبأ |
7 

! 
 ا

 مج انكوشمو ديدشلاتوصا!دكولاو دولا دسءونأ ةمح انني ةعدعم هدح ىءب ١

 م صم

١ 
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 تشرل



 5 م (نوئلالصف)

 رفئادو دنوادادنو دندن رمعبلا ع م ىنثللا ماعنب:دهغ باحصا نهو خزأو للا

 نادم دئااوءاعسلاىف عفترملالتلاّذدلاَو د ملام مهشعنأر ة+-:وادراش ههحو ىلغ »ذو

 0 ١ دسل لاق اة ريظتلاو لث ارسسكلااندنلاو ىف رعب سدل تماعلا نع
 «ار 0 اد )

 داميف هسوءايتإ | 74 00( انعاغاموءاماوقأ ل ماو #2 ق ديدن :”ىزد:!!نوكءالكل

 م ْ (عيلطىأانادشنو ةدثناهد تن أ ةلاضا تدشن كانلا هبععسو هرهشىأ هدأ لاق

 (روثلا فصي) داودىبألوةامأو افرع ىأامتدشنأو

 شا تودا لضملا عممسس داك انام أ مص و 1

 تددنو هنىك :زعمسل لهم الكم د أ ىهمشي للكل ان ال باطل اوهلاقن وانههف رعملا اوهنأ

 ارك ذت ىأ د ثنف هادا هنرك ذك يك هقابكتل اس ىأ هللا دثن4تلفاذإا ادثنءد تأ ان الذأ

 : ادثنأقراهملايف دشو:لاذاو 3 ةمعتردكن الع رك ىو يىتعالالوق ١

 كامري ١ 41 وهدشول ”هلوقو ىطعأر' اوملا باكح ؛لدساذارذنل نب نامعنلا ىنعيةد بعوبأ لاق ١

 فيينا وي موقاانيبدشاننملارعد كاادستنلاو هن دشن افءرغشان الف تد تما لش ىأ دشن عطومف 3

 علطار ا دعشنم يأ ) هلم دمضتسااو ( ؟ ) ضعي ىلعهضعب عضو ىأ ا دضن مسكلابهدض .هسعاتمدشا ( دشن

 ىهعو وفم 0 ضعقوف «ذءيدوذاملاثديلا عاممكي رخل ايدضنلاو اه ءارتم هعضو ىف ة غل املا ددُم ١
 0 فايد[ | '
 دو او باد ى - : ةغبانت :١لاقو داضنأ عج اوأ

 "كلاود 0 قست يغتسل ىلا هاب #0 هس ناك ”ىأ ل دست لخ 1

 ه/ ا داضنأ كاذكو ضعب قوفاهضء:لدانب لاما داشن اوعاتا اهملعدضتل رب رسلادضنلاو

 ةيور لاق فرم! ىف نومدقدملاَلا >اومساء العادات ارذتتاسكا ارتام باصسلا |

 دفن وانأهن د_فثأو ىنفاداةنريسكسحلاب ادت (دف 0 ىزرأ اهيلاداضنأ نياانأ /

 ةمرهن الاه مهدار ىئفوأ, ,هلاومأ تيهذ ىأ موقلا

 ادفنأ وخال ص رهف ٠ 8 ىدنلار امس مي 72 ْ

 وهازو غار ١ هتيطعأ ىأم_ها ا اة نفاقانكو ريو لو دخان مهتدفان

 فرشتالا عبو 8 نزاو ىأ دقن مهردلاو فيزلا اهنمتجرخ أ اذا اهتدمّناو مهاردلا تدةنو اهضءق ىأاهدةتناف

 ثتانسالا ففامإو باوهز| لجرال ارايصق غلا نم سس كير هلادهقنلاو صصالا ىف «:ثقانا ذاان الف تدقانو داحإ

 1 و هراموز دوج ىهعصالا لاه دقذلا نم ل ذأ لاقيوة دقن ةديحاولا ني رصلانوكتص:ءوجولا حاس ا

 < ها ل هد رفا دقن هنملوةةنانسالا ىف لك ًاتورفامحلا قرشقتاضي أد قنلاو دقنلا فوص وخلا |
 7 74 رعاشلا لاقت ةناتسأ تدفن يتكتلا ل١ و 5 ا
 و | ىأي_ي. )أ (ع) ' دقن سرشلاو غادصالات باش « امدعبامالغهقااهضاع ظ

 3 ندب برمذ مضل, ةدّهنلاو 5 "بشي داكن ال ىذلا نادنصلا نمء ىمةلل لدقاسع رودق: ىو زو ١

 0 دسالا لاقامة ةفرعم ئإ مهو له ًذفنقا لاو عضوم مسناورصتلا ٍ

 الز ملاذا ئشلا ىلا ءهرصب دة' نال لاز امو هلك ل للا ماسنن ال ذغنقا !نالد#: ألما: نالف



 (دم) ١1 )لا تالف 2
٠. 

  0-0-0-7دق هدصن هه بصق

 ” وام عام طبعا نكي ملاذا: شطه ارش 8و ا 7 وا وهو |
 0 يبين ايست لاما/ و مشسيومع هلع اف ةدئامة دسعوبأ لاق ناوخوهامناوةدئامب

 ْ ' بود أ رعشة دبامو ةيضعا

 5 ” ليوم افلا 4 ا ١ ام اهماهلا.-أ ةدامع ْ
 / | كاتيزيرتزمنادبم برعلا مصخأ اانأ ثي دخلا ينو ريغ ىِ هجد يفّدغأ مو ليج مس

 ١ ىلأىلح أ نم موطن أو 1

 أ تيمكلالاه ةهادلا ىد 1لاودكانلا أن ) نونا لبس

 1 أ لضاااهضراعيمكشلأ 3 ىد ان ةيغادو ىكأناف

 |[ || عالط ن الف مهاوق هنمو دن أو دوغ و داوم عملباو صضدرالا.٠ نءعفتراامدعتلا

 0 يدع ءاشلالا ر ل ا
 دهخنأ غالط لما! الول ناكر قو 5 ههه نو د ىرفلا ىلةاارصّم دقو ١

 000 (دةنمنيدابز)زخ لاهو ْ

 ٍ ١ ش 0 5 ةأيرص لك ىف مهءام ا ودغب ْ

 ْ سدّقلاو صارعاشلا لاف( ١ ( عفت را نيرطلادضلاو خلا محدوتت عجوهو كانشتور و :

 0 بكد دف عزاج مهنمرخ و ٠ 'هلغ نط كل فاو دْغَةادْع نيب رزيرر ىم. تلق 42
 .[([ نيزتلا دبصتتلاو دس عيب ن نع دوغ ع4باونيزب ىأ عانملان ء”تيبلاهد_كبامد_هكلاوأ] ها 00 بدلا ب

 : ا دمصتتو لات ر شبع ىو نم * اهسلأ ف قلا ضابرَ 04 - ”ةسرلاوتلا ترطوريرب د 0

 ا 8 مرج اعجب لادلاو ا لي ذيضملجرد امسهطيوةداسولاو شرفلاياعيوكألاداتلاوأ زيا
 ظ ةماهت روغل اورو فال_تووهو برعل اذالب نمد - و فر ءو بر دحىأَر مدا دع دق فاكورسرو :

 بعئدشناو رك ذموعو دك و هذقارعلا ضرأ ىلا ةماهت نم عفتراام لكو | 0 بككوهم

 اد هان سشو اساس, نيعل 0 هضئسّنأف د نم ىلارذ ه/ َك -

 و
 ش دوغل|نمالعاذاكلذو انذح فأن ن ام بسس يح

 ن وع ىل - ممسأ كك وا هبأونوإ 3 مي دفتساو «تنءأف ىف اعتدساىأ هن دخأف ىندحتساوت دل! نالفدذأو 95 كسا .٠ نصوح . ع

  5كه ١ د ٠

 ده ل براضرا لاشيو ةنه دعب هلع أرتسا اذا نالذ ىلع رصتساو فعض دعب ىوق نالذ 4 مر 0
 ووف مشلابل جرا ديفمنم لوقت ةعاصشلاةددغلاو وب ٠ سساىاايفايجانناك اذا ةجاجلا ف ناد كا 0 ل اوأ

 برن جرم انفراد طاشاو اهي قثبدابغ أد مجد دنية ويفي د ٠ 0 ل نتا لاعر ا
 ه”6ؤي

 آلا هتنءأهتدغأو هتباغءدحنأ لحرلا تدحن :دسعو أ ةدشىأ ؟ ةدحغ نالف قالو سأب وذعأ| 0 "+ فلام سو
 ىأ ادب دعي سكلابلجرا دوق ىعممالا لآ اتمىأد اضل جرو هلئمة دج امم هند انو | ُة منال تاير مج

 ١ ه ه2 هلو 1 /!تءي

 ْ ظ ةغبانلا لاه قرعلادصلاو بركو أل ءنمفرعأل ى| . ” دوصنااىع . *
 8 دِمملاَو نيالا دعت رزمالاب #4 |وهنعم حالما هفوخ وح نم ىلا 1 ةبيدنلاعلاطإا و 0

 | لال تلا شحولاربنمدومتلا ولاه دمج و دو موه دوغ دك دقو بورككل ادودملاو اي ةةع
 لئابج دابملاوءارقلا نمدومتلا لأن ب مصاعو د ف مجلاو ةفرمشملا "هلي وطلا ىه لاشدو

 |نسنم تادصتاو اهربغو هْبَمَح ئم بارشلا هبف لب ءانا لك دوجانلاو فلا

 ا
 ار

 د



 (يلارض)
 0001 ا لام م م مم ا الا |

 ١ لاقذاازدادلا لدمت دقو ثمكسلا نبا لاق ادرمئأ ةدصم ماعلا اذهلان هوا و 0

 ١ و ارلا لاه ة -- ةرمسإ هب لج !هتدعتماو ئدلا تدعمو بهذ شرالاق دعم( د عملة دز

 د وحو طءسناقاسو . دعمعْزنلدو دنيورب له 0

 ' نايفرلا لاق عيرس ىأدعمريعيو أ 1

 ادهءاسرأ نهتعدأ » ىدعحت تلاشنعظلاتد ازانلم. 1 ْ 1

 (عامسإوهلوقي مهضءعبو صخرىأ دعم دعئرمس لاقي رفلاولةبلانمرضغلادعلاوأأ] .

 ْ بيحس !!نبان 3 ةدعمو ةدعملاةدركش لكل سر كلا ةلزتبنانسناللةدعملاو دربال || ١

 رغاشلا لاو ضر تنل في رهشلان ال ةمراو اهناكس رغلاةَرةفةدغملا , دغم الأ

 مارت لاه معانلا اًضينأ دغملاو دغم نكن ةرتولا لئمةحرق ىراست ||

 شع ءاذغئأ ادغمه دؤع معان شدعىلل_زرلا دهم ديز وأ لاقت ادغما ايش" بشدة ناكوأ|

 اذال>-رلا دغمأ لانقيو دخت دم مءانشيعىف دغمءاّيفلا لاعتو هلم ار ءالانياو معان

 الأ ىكدغخ ىصلا اذه تدغمأ ةأرملا لو: هريغو لفل عاضر اداغمالا وبرمشلانمرثك
 تدغفةيرصت دو لانةيواهتعضركأ ادغماهدغمتاهمأ يذلا تدغمو ينمضرىأ |

 هلا غد ى 8و رصلا فوج ىفنوكي دق هنال هتسدم ىأ اهذوج ]|

 ىسنللاثراطلان هزت لاه ةيدانيلا ردن عمم كلذكو ادشمةيرصلا يحشر

 ندعو اش الا ىدحالو 220 !

 00 رئاغملاودغملاواثللالهأ ه. يماعزنةءاوسونب نحت ٠ رخآلاغوأ]
 !١ لاي ليفلا نمذتي ماشلابةيرقىلا بوسنم بارش لادا ةففخم ىدقملا ( دس ةدا
 1 هي دةمابارش *مورأااو رقاعدق مهنا 0 هسرافلا تذبنياأب الءاقمولا للع رءاشلا |[

 || صقت. لو اهرزغ تيئاذا ءادكتحمو دوكم ةقانو همه أ ادوكمناكمم اي دكم 6
 ةماقلانرقنرةلاوريغتالد او نرق ىف غعاهؤام تيئاذاةدك امةيكروءا دك ثم | ا 1

 ' ةيراجو دلمأ باشو بوعي نعةدولمأ أ ماو دولمأ لجرو معانىأ دولسأ نسخ( دام ا

 دهملا دهم سلمألا لثمو رامصا! نمد الاو هليررغميداللا دلو دلل انني ءادلسب |

 || سددلاوءارغلا هناك ىث

 اهنيو-ترومالاد 42و هن : أطوو هتاطسا دهم شارفل !تدهم دقو شارفلاداهملاو ىدلا دهمأ ا

 رحارلا لاه هعافتراو هطاستا ماها دامتماو هلو. ةوهطس رذعلادمهةواه-الصاو ٍ

 هب ومدس لاق لاه وهو ءاسنلا اهعأنمدد عمو نكمل ادهتلاو لّمدلا لفف براغلا ذهتماو || 0

 لادلاة أ تثق دعو رغم لع فر امغدالةدئاز تنا تصولو ةماكلاسفنن مريد ||

 دامو تلبامت ناصغالا تدامول را همم دع كادام (ديع) م-غديال قدلملاو ةقحلم |

 رججأ نبال وقو نيداملادخاؤنادمملا وذأ عا مسا دا هورتكت لج رلا ||

 مهرام ىف ةغلم هدر مهدامواسعاند يعي ارم معلا نما دموامعت تفداصو ||
 3 و هر سفخالادكنأو 0 م

 داتلانيسؤل ارمأل 35 دادئالانيفرتملا سر ىدهت ا

 لا احب ا



 (دسم) (لادلا باي) 0
 1 لالهنملئايقلاواريغ 8 . قسأو دم بوق قس... بيلا اهلااويسأ

 ١ هله ءاعأهغفمدم 17 رعى هللادم ويل هملاةدانؤلاةّداملا ودممافئدلا تدابنم ( ددد» ])

 ا الأ قأمتم "قآل حاملا لاف رخآ رع هقمو رهثلا شم لاقي لمت او هل لّوطو

 ْ ديدملجرو رصبلا ىدمىآرصبلادمردق ضرأ ةءطق كانه لانةيو هعاسضترارابنل اذامو

 الأ ىأنجرااددقو ةغلاممال دذّش ٍبانطالاندودم ىأد 3 #فارطو ةماقلا لد وطىأةماقلا
 || [عاصااو قارعل اله اد دعنالطرؤز اها لهأ دنع ثلو لطروهو لاكم مضلاب داو ىطق
 1 لا ىلع دا للا نمي تددقساام مسااضيأةدملاو هنمةخرب نامزلانمةدمودا دم ةعبرأ

 أ نمح راى عتس ام رسكلابةدملاو ىلا تددمكلوقنم ةدحاولا :رما تفلارةدملاو
 أ هديطعأ اذا لح رلاتددمأو اذي انت ددمأو: اودلاتددم هئم لوقت سقنلادا دملاو عقلا

 |اسم موةلالنددمدي زوبأ لاق ددملا ب لطدادقسالاود دع رد |تددمأو م-ةبةدم

 ريضرءلادمأو ةدمهمف تراص حر اًدمأو ةهكاسفي م جانددمأو انربغب م هان ددمأو مول ادام

 1 نماشش 00 1 نارهر راب د لالا تددنو درع ءاملا ىرحاذا
 ةزمدعاارسكي نالءفإو هو ةحولملا ديد نادمإءامو ديدملا مسالاو اهبقستفهوخو قمقدلا

 ١ هءلعقروال د م نصغواييذ تننال٠ ادرمةلمرو هنم ضغلاارال ارعدرملا (دم)

 ا لاه ءادمهدبراح لاق. الو كي ردكلاب درملانبب دم أمال غو هن ىل_ءرعشالد هأ سرفو

 ا 0000 اعدم آقسنأكلذو ههسوج رخ منانامزن الذ درت لاقي ىمدالا

 ةيرقلاديرملاو نيلي ىب- هئامكأ ادرس درو زبلتاد مو قرولا نم دير جت نسغلاديرغ وو

 أ قاعلادرانلاو هيلع ورمل ثلا ىلءدورملاوا درس همأ ىدث بسصلا درعو نيب ىتحنبلاف

 ًارثكسلاوزمجلل الاثم ةدارملادي دل اديزملاو دي هو دداموهفةدا ص مضلابلترلاد مه دقو
 ْش لأ راس هعسا ناك لاقي ويس نالهكنبديز ني كلامنيدا وهو نعل نم ةيايادا بع

 أ لدنحلاةمودنصحدرامو علا ّحغلادارملاو لولا اذه ىلع لاعفوهو ا دأ سم ىعسف

 ]|| دم نملبح لاقي فيللادكي ا م قابالازعودرامد ا وا

 ئحارلا لاق صوخ وأ فيل نم لمح اند ٌاد#.ملاو

 ب ا اني تاد ىئافانسلان لتتكتا « .ىقمدوعت صون ادسماب

 .قراطنب ة راع لاق اهرايو أ نمو ل دال ا دولج نم توكمادقو

 ْ ,قئاقحالو بابن أب س 9 *َ 0 ْ

 5 ذئ ودم بعادع دب و راها دي أ لل تنربل

 ةبراغو قاطنا لو د ىأ وسمي لجروهد ثيورانجلا اذهرهظ ىوقيلقماانالوقب

 ا ةموراءوتلو دو ديو هعمو :دوسم ىهو مرالاو لدحلاو بصعلاو دما ةنسب>

 . اي ا ل

 نعابشلا لاه . بذا ىلع داما
 1 لقعنو مهللا ئوأي ناداصم .» .مهنافبامكلاعوزازربأ اذا |
 | | لاتتي عامي ادسماو عابطإلا نمبرضدصملاو هصمندراادصمو نادصموةدضمأ عل و

 ةم

1 
1 

0 

1 

31 

 "اه رع

 ةمصا



 ممم مه + (يلالس)
 د ص مدمج مع هسج

 عضوماضبأداو دلموقو ةموصملا ديدشلاوهو ددلل نيب ذا, ل جرواناعشو انسب تفتلي ىأ | ٍ

 هفمخذليهدإو  لبج مغص ىلعهيدا زاك نجا زجارلا لاقو قا 0
 مدس كنعدالأت تازاملاّق. تالاموسحلانارقأدلآ حارا لاك دوداودالوه

 أ نونلا هيفا دازفدلا لص ,نالديلا ددذلاريغصتو دلالا لثم مصخىأددنل اوددتل لجررا ردأ]
 | دب ىأدتلمالو د_ةحممتم ىلام مهلوقدهلهأ ىلاداعن وات هذا ل_رفسءانبموقلملا

 [( لهلاد لو اريسكرمسكي ريسك لاثماهعضر ىأ ا دسلاه دلي هم الطاادسا (دساإلا ٌْ
 كي يرحتلانا د_ترسكلاب هم الطلا دا تاونالا نام كح يف متاءوأ ىحو .هقعلاضيأ | ا

 | نيب تلا تامسللا ى مو ديداغللا دحاودودغللا (( د غل. ذي ءانالا بلكي اذل لش |
 دسقلا ىلا بت ددراذادناوعل لبالا ت دغلو داسغلأ عيان اودلثم دغال او نعل ةسفصو كيلا | ْ

 رمسكل نزحت هولا هيلع دكل ىعخالا( دكل م اقنح اطمغتم ىأ ادغتلم نالفءاجو نب رظااوأ ْ

 ظ (( دول )هب قدي ق دم بش دكتحالااءاشعب هنعب مر زلئشلا دكلتو هيصاو همزل ىأادكلا| ظ
 0 ريرحلاه اهوثرح واهو ده ممب اود مولا دوا ىمحالا لمَأ ىألملاهدهل |

 ١ ادم ول ناهرلا ىداتوبك اكل » اًمماخقدزرفا تك رتدقاو ْ

 ْ ةلوش -ر مدة فر طلاق هدول كل ذكو دوهلم وهف هلذا ءهقد ىأا دهلددهلواريسخ ىأ |

 عفدم ىأ دوهلم لاجرلاعااءلولذ 0 :انفكإ ىلا عنيرس عا لانس نظ

 نيملبرلا د آتكسءأاذاهبتدهاأ ًاورع ولأ هب تد دزأ هبت دها ا ديزو ار ثك-لادةشامناو |

 ااقام هللا ونلاق ةماك ,هجايساس العر كيفايعو افلا هلتاق وهو هيلعرت رخل الا تيقفنو

 'ةلظملغبالو ىدصت ءاس<عت سل دئاصعلا نمةوخ > راةدموالاو < ىلع نيعت ىأ ”ىلء دولت نأالا

 : ةدبصعلا نعرصقتو ةنبضسلاو قير اد زواجت ىتلا ىو مقلق .

 برعلا ضل لبق نيبال نات جانلا نيا تايب نمذأملا (هأم) ) 7 1

 لاةدو هرسك ىأ ارش نالف أتم اوادأمادأثاناكمتدجو مهدئار لانقفاهذومانل تأ

 || ةأ ماو دوؤم لسرو معان أ دوؤع نصغوانس>1 دأمدأعوهزتمي اعان ناك اذا نصغال

 : ٍْ : جايمشلا لاهت عضوم دوؤميو ةعان هباش :دوؤع أ

 نزكاونل! كروندت لذ سعشلا ىلا .٠ امنوسع تاكدوؤمب تلظذ .٠ د !

 نبا لاق دامو د.يووهف مهلا: لجرلادجمدقو عب ركملا دمجملاو مركلا دمملا 1

 نومدهتدم ءانآهل دج ام قب : رش ل_-ر لاذ“ ان الانن انكي دحملاو فرمشلا تف

 دحامتو فرش منيل ١ان[هلن كيل ناو لج رلاىفنانوكت مركلاو ب سحلاو لاق فرشلاف

 نمتلانىأ ادو<#لب الات د_<و دحلابهتبلغ ىأ هدأ هند هندنبامو مهام مولا ْ

 تد_-+# نولوة, ةيلاعلا لهأ دربعوب لاو ادبنقانأ ا متدجيو عبستلا نما قالها 1

 فمن الع أابفقاهتدجن ولوةءدحن له ] ًاواهنطد «لماهتفلع ىأ ا دعاه د أ ةءادلا | ظ ١

 ىأرافعلاو خرملاد تس اورانرصش لكف لثملا فو دحلا ىلا لجرلا ب .نأد رسمتلاو اها | ٌْ
 || اهمشف ىرولا ناعرسي ام مناللا-ةنو اهم سح وه امرنا نماذخ أ املاك اهنماركحتا | ظ
 مهعأ م مادو ةعصهّض نب سهاع نب هه ..دالوأ دو نبو د بمللابلاطءاطمل ان مرغكحسجي نب | ْ 1

 مم ات

00 

 بس



 اني دا يبل اال ا
 . ]|| دسالا :ريزل لبق هنمو هنم صخ أ ةددلل اد دو, كلا د-اودبللا ( دبا ) 4( مالا لسن )

 أ 0 | عوجاو دسالا ةدبا نم عمم :مأوه لثملا فوةديلو ذدسالاو همفةكنيب بك اتم ارعشلا ى و هدأ

 رعشلادبسلادرلالو د.سالاممواوقورطءللابمم سلب امةدامللاو( )١ برقو هب رقلثمدداأ]
 ش تدءلأو ديلا هلع تدد_ثاذادملمو هف سرفلا تدم ًاوئوئهلام كف وصلادللاوأ ا

 م اا ديل ًاوريغصلا ى وااو اوهود ساىفاهتلع> يرق تديلأ و ادماهلتلعاذاحي رمسلا |

 ْ ديلأو هلوبو ا هع ىلعريصمف لاب وهءاع طلت دقوهز رع ىل_عهنت ات رئاذا| 1

 . ظ ارا نمسا تأ. هتراهرابوأو اهناولآ عسب راج رخأ اذا لبالات دبل اودي ماع ثاكملا ْ

 || الع جى ضرالاب رئاطلا د»بلتو قصل ىأاب دلتا دوبلدبلي تقلا ضرالاب ئشلا ||
 ٍْ ظ ءاوتلاوهو ناءلصا !نم تصعداذأ | ديل دولت رمسكلاد ليال تبلور ان ضرالات درلتو

 1 أ ةدمل ةقانو ىدامل لب أدهش هب صفه تراك ؟اذاكلذواهمصالغفواهعزاحق ْ

 ا عجاسلا لاك اهقارو أت رثك ةرصشلا تدبتلاو ضءب ىلع هضءبدبلت ىأقرولادستلاو |
 ظ | مرهلا لء ع نأ اضي ا دسلتااو ضرالا ىدنلا دبلو اديلءانكتعو « ادر اناسلصو

 ||| لوقي ىاعتهلوقو مارحالا ف تعشيالثل هيلع امقب هرعشد بلذيل غمص نم ايش سأرفف
 [لأرفايالىذلااضياد.الاو نوعقجت ىأديا سانلا اضيأ لاقي و اهب ىأاديلالامتكلدأ |||

 ْ ظ قاراارعاشلا لاق حرببالو
 اداهانغورو ديللا ة ماشا اهبامعنءالزب 5 هللازثالحاع«قذّك صا نم

 1 | برعلا معزتو لودععرس دل هنال فرصة وهو نامةلرو هفرخآدنلو هم_ثأوهوةدسءو:أ لاق

 [|| نييتامقاري_تاوكلحأ الف اهل قستسل مرملا ىلا هدفوىف داع هتنعب ىذااوهنامَقتاَنا
 03201 سلق مب ءاسرو ار ظل اهسعالرعو لمح ىف ةَرفع بظأن هرعم تاريعد عسسسءاسقب

 ءارعشلا هيركسص دقو ادمل ىى-اهروسنرجا ناك فرو سنلا راسل اقرمسنه دعب تفاخر سن

 ' دبل ءونأ ىذاااهلع ذأ « اواقحااولحأ ىضأو٠الخ تعضأ ' ةغبانلا لاق

 [|| داحىأ هتانيدفدحلأ ( دل ال صاع نءرعاش ساد سلوريغصلاقااولادسللاو

 ْ لظى أل يرلا دلأو هلثمدصتااوهملا نو دلي ىذلا ناسل ٌىرقو هف ةغل دلو لدعءوهذع

 هسيقءانملاو مساق ادانملا ىأ ل لفي داسملاب ابق دري نمو ىلاعت ةوق ءهلصأو مرحلا

 أ || روثنب دم لاق ةذعاز

 ْ الكمر املا ىأ ديلا بلا ماهل رن 3 دقنيسمكلارمصن نمىندق

 [تدط ا وادطربةا تدل لو# وقت همف ةغل مضلايدعللا وريقلاتناحىف قشلا نيكس لادعللاو

 َ 2 ددا هلا لع ىجاللا الأمل زل اودطموهفاشيأا ش

 أ تكتلائبلات مفلا قثدعأ ىفةيودالان ”بصداموهو دودلا اذخ اهدمو لاه ىداولا

 نأ تددلأ اودودلمو هذ ل>ْزلاَد دقو ةَدل اه عج ودو دللا ىرحت +_:مىرح للملا كاست»
 ش رجأ نبا لاق وهدتلاو

 .. ماكل رمل اوف تاأد 5 هاوس اعجاب



 <« 2200 (فاكلا لصق) 4
 0 ميس وجسم درج ب ده همس هو 9س سب ب يح ميج سل امس

 نم رم هللس ل سأ ىف قدام رسكلابةديدر كءااودارك الا مسهو سانلا نمر مضايدركلاو
 ظ زارا لاق ىلا نماهمدتاج

 : را ا #4 0000 ل مرسطًاناهلار دقت صو

 . ١ ب رعاشلالاق ديداركسحلا عهلباوأ|

 ا هيداركلاتامقي تلك ”الاو دي مكفيض نوفل دلؤتادعاقلا ا

 ! فال ةءاككت مافيا 4 ةعاسودمبكو د ساكو هفاداسك ئثلاد دك 1

 كلامنببواعمرعاشلالوقومقوستد كى أل جرلادسك او

 آلا نودىا ديسكودج اغماضعلا تنث « ةمورأبت بان لك ذا ظ
 . || كلذكو ةظملغ ضرالا نم ةعطقةدلكلاو ىصج ريش نم لاس ناكل ذلك“ ا
 مناة داكو ىدنلعال ثم داو ظاغا ذاريعرلا ىد فلك او بلصلا ددناكملاو ىدناكلا|

 ريكا را راادكه مملوق 2 ردكملانرحلادمكححلا (دك اللددأ
 كاذكواهوضوق را هزضملل ةوضعا ادممكن و هقنن لاذا بوثلاراضتلا دق ًاونوللاربغت |

 الاادونك دنك (دنك - يكحاا نم<ىلا يأ داكلاثيدحلاق و ركلايدإكلا |

 ايش تنال دونك لضرآو هلي كو اضرادوتك ةأحاو دونكوه ةمعتلارفكىأ |

 اهدلكو لايجب وص 4» داوفلا بلصا ى طمع ىطدمأ ىدعالالاه علق اندتك

 كه« نمبرضد_هنكلا (دعتك ( روثيةدتك وو نملان ماج وأةدنكصوأا

 ا اوندج ملام نمادعتك اووتشا مث 5 الدي مهرحص ىف اولا ذا اوناك ررعلاف و ملا

 ضءن عمن ومدس ىحو ل عشب و براق ىأةداكموا دوك داكب اذنك, لس غي ذاك (درك ا

 نولوتي برعل سانباننأةباطفتاو نتن لام فاك شباك لفت دكبرعلا|
 || لعف ىف ف اكل ىلا رسكل ااولة ف لازو داكن و ديرب ذك لعفي ليزامو ذك لعفيدي زدبك |

 اهلعش اذونك الو كلذ لعف أ اللون نم برعل | نم عمسدنأ ىتعدالام ءزو تاعذىفاولقناك

 ٌْ اص نأ ىلدملا لوطن مداكدق ةبور لاف ىمسي اهيشت نأ اهملء نواس ديدةوواول ا خ نم[

 0 الو مه أ ال ىأ :داكمالو ىل ةمدهمال لاشي و هنمداربامىأ هنم داكي ام نالف فرع مهلوقد |

 ا ىل اًهيرانقا تعضوتداكو ةداكمالوالمءاطعادب دب رتالفئشلا م باط؛ نا لو وعد ودك

 ٍْ م-هضءد لاق لعفلاعوقو نعي :ينب دحاب هثورقمو لعفلا قت نع هدرست لعن لوأ لع

 ا داويبصأ عضوم دي رأ عضو نآز اجإكض لاق اييفخأديرأ | يفجأ داك أىلاعتهوقفف|

 سفح الادثز او داكا 1كلذكف ضل نأدي ..رازادح لات هل اوقف

 ىضمامةيايضلاوهلنمداعول ةدارارخ كاتو تدكو تدلك ظ

 ||| داد_دوكصا خرفلاةهوك اوانأتذهك ًاوادعىأانادهكرامجا دهك_ ْ

 1 كلذكو ةداد مواد بكم ديكي هداكركملادبكلا دب 5 ا

 نارا :لكو اددكص قلبي لذ نالف اع لاةد اديك ب رحلا ىعنارو ةدياكملا ||

 ظ بكاس ادصوق اولا ناهنجا ينل ءا يحيط ادن ةكر عرايا 07 ا '

 ْ قادما

 أ 01 صل ا ما مم ع ب بو

 8 اره ا
 © مسا



 -ناهوت) (لااللا بانا (/6 1

 م سرفلادق رد ديةزجالا لاق دق لحرق ع ا وعم و ىمامال ان ٍباغت بل ناك

 0 : ْ دشنأو ددقااةروص ىلعرب_عبلاقنغفنو 4

 | ' ةسدتلاو ىفادتلذالا !ذاوكن 8 ”رفلادقاهقانءأ ىلعم وك
 اارخحا نع ع ردنفاموتن و وعن و ارا نءلازلتخلاو س رفلا لح ر نمد رمل | عض ضومد ما و

 9 : رءاشلال اهو كلهاذهت دقاذاىذإاد.قا اوعرردقىأ خر دافو |

0 
 ا

 تانك ءاصانا لق ناكو 5 0 ورام ردم

 'توبرتاد_.ةىتم عصاف «  بهمءنتارقلاب طوي "مثأ 1ك
 ش : ههسسو
 7-3 1 وائسلا ىلد ءاكست وذهكملاةقاشدوؤك ةبقع( داك ) ( سناكإ 0

 | بنكي بنكر تاكا لانس ردي هدودبكا 4 1 ىععلء-فةنو لعءاذت -ىلءإ

 "احلا مهل اديك لا ةءاهطسوءاعتلا ديكو زن ذذف أ ولاف اك فيفضال ديك اضألاقوأ

 ا اق نالا دكت اهلا رضتح راما رمت :أ|تديكتو اهطسوت ىأ د

 ىلع مهلا عضلا قب اهضيقم س ءوقلادبكوا وعجم ةدسكاو ورخص مه اكتاعسلا تأ ذكو | ٍْ

 د تتصل _حزلا تدان كو انونم مهلا ىرجتو اهُضِةمنيبامىهز سوقلادبك |
 | كنك ةأسعاورعسلا# ىلبالا نوكيألو طسولا رض ةاادتكالاو دو.كموهف | 1
 0: || 5 + دق لاه ةذكلا ردك اون كلا اهذقم' وعر وقوكي رختلاب | ظ

 1 0 ماسجو داكلاو هندش تدساها ذا مالا ٌبدناكو دمك فداننالا |

 ٠ انو رانا لالا بصوته لاتباك دابك الادوسءادعالا لاق. ىمعمالا "ب ستاد

 / ىشءالا لاه كلذك'

 ] دوت داكمالاوألا دغالا مه » .موقنادتانمتعشج اخ
 أ دتكتا (دتك ( هريدغو لعلا تاط ىف هلا لحرب ماى لبالا ذاك أهلا بست نالف مواوقو
 ظ | بلطو لمعلا قدتعلا دكملا دك م غد كلا زوانا!ىلالداكلا نيبامدةكلاو |

 ظ تيمكلالاه لثانناارم ناك عدصالانةراشالا دكلاو هتبعتأئئتلا تددكو دكا
 0 .عناصالا د1 تي ذ ةيغتدنع مك ذدرأ لف ثننغ هينا

 لاه رئاوملاب ةدودك للا ضرالازي دكحلاو نواهلاك ءامثألا هدف قناه كنار و
 1 دهءالااهوام لد .لاةادودكرثو 5 لكرملاديدكلانارابغنرثأ - سدا شا |

 0 ةوصةراكح ةدكد كل اواضناقرملا ن هرد- هلال فس ىف قيبامو ةدشقلا مظلايةدادكلاو |

 جل دادك موق ىءذالا حو ىطيلاودعلاة ذكدكل او باص ىلع ب رضد ئ

 ْ دشنأوداذكت اي لام: رهلتا هلا بتسان لذ م ا ملايداذكتلاو لافأ

 ١
 ا

١ 

 دوزااو بطولا جيعشهادي 0 داذكلا تائب نماهارمو ؛ /

 قالو رملا عاطف لاهو ايس ارا يشلادر 4 /
 0 دركلا ىلع نينثنالا نيب هاد ريض ١# هدوم بأ ”ىسقلااذاكو

 0 :دزراَتطملا:ةزاكملاو 07 سو م سم ع رمل 3

 دركسحعلاو 0



 * هه ظ ل ْ (فاقلالسم)

 | ه أرملا تدلقو قئعلا ىف تلا ةدالقلا نالسلا ةضيرتوم كردي نعل ل

 ٍ ويوم يور معو ةالولا _هقتو نيدلا ىف دملقتلا هنمو ىه تدل
 رعاشلا لاهو فيسات دلق:لاقيو ىدهاهنأ لهءائث د

 ا ا

 مص محام“

 ان#رالماحو أ ٠ ايروافيسادلقتم » ادغدق جوز ثيلاي
 وشال ااا

 : ادرارءام اهتمق دو ىأ اهانيعةلامد تتش ىح 3 ادرابءامواندتاهتفلع

 اًمشذلةقراسسلا ل للا نمدلقملاو هيكشم ىل-«فيسلا دا عضوم لج لا دلما ٠
 اضيأداقلاودولبةمو دءلقل حلاو تلتف ىأ داق ءدلقأ ل_بلاتدلقو قءسدق هنأ ف ا

 ةكلحلفا أوقثيع# هدول عل رلاهبفقأتموب رسكلاايداقلاو ةضف نمل اوتةماراوسلا

 ةدشقلا ةدلقلاو تقولا :تراممىأع ومسأ لك ىفادلقءاعسلا اقسو ادلق ةكحوم ىلا
 الابح لح اذاتةلادلة داك“ الكل هب دلقب اع رلصأاك حاتفءدلقملاو حافلا ددلقالاو

 دق م-وماعو ءلغأ هن: اك مهقَر خىأ رمثك قلخ ىلعرصلا دلق أو ديلاقملا عمللاو لمعي ىأ

 دنق ( ءاهلاةدانزنهسأر عف ذرادادهقارمعبلا دهقاو ة 3 ىأ الاوديدشاا"ىوقلادمقلا
 ' ىل_:موه ىءدالا لاق رهن ادي دئملاو دئقمو دوئقم ند وس لاق ركساأ بق لد دنقلا

 يلع ةو أ دنقل جر ىاسكاار مزج س يلو بيطلان موأ وفأ هيف لو حطي ريصعوهو طن سالا

 لءوذو أ دنةذقان كلاموبأ لافو ةئي رطاقونلا نم ىقفءا رفا لاقو فرقخ ىأ ةو'العف
 خ :ءدهقلا ( دوق ل ءافا وأدخل اوس هريسغو ةّداح ىأةو أ دنق مو دقو عب رسىأو أدنق

 ددسل لاق ردك الا ض_.الاوهو بهقلا

 : ايماءا عال ع ارك سك 3 هواش عزاتخدهقر ةدل

 سرءوةدو د.ةوةداةةوادوقهدوقأ هريسعو سرفلا تدق (دن) عضوم مساداهقلاو

 ' دوقاش5 ملأةيل .لئاد وقلاوةراكلاد 3ث هدّوقو ىمعمداقو هداتقاو داّوْمم ساسدوُو وق

 ىلداشناف هتدقلوة:ع عوضللاداضنالاواهدوة:السخ كتءاعأ ىأ الخ لدفأو
 لاعب هبهئادق ىأ لسا اء لئاسقا |ت دقأو ص امها ادوةلاو هن داةم'لاطع اذ !ىل داقةساو
 دوةماو ل.تةلا,لئاسقل ادم »نأ هتلأ_ىأماملاتدقئساو همن !نمناطل_سلاهدافأ
 ' دوق سرذوةداقلاوداّوقأ اد او دئاقلاو ديادما هيدا: ماجللاو أمام زلافة ثلا

 || نتالل نملاوانلاديدامقلاو دوق "بة لتو 'ادوقةقانو قنعلاورهظا الب وطىأَدوَعلا نيب
 ّْ ْ 00 ةمرلاوذ لاق دوديقاهتدحاوأ]ا

 ديدايشلا *بةلاو شئار ا.ملاهدل يو تقسو لمر أو ذ اهمدقب تحارأ

 يعم قنعلا ديدشلا لامرلا نمدوقالاودوقأ لد خلاوءامسلا فال ىطلاةثثلاةاذوقلاو
 انا._ذا ىربالثل كالا د دءَتَملَ الهيل دوق أ دازلا ىلءل ضل لءق هدو هتافتلا "هلل كلذ

 ءتاكش باكل تد.قوتيادلا تد.ةدقود ولاد اوديقلا د . وع دين أ جاتصف )ا

 نمسح ولا عدي هنالدب والاد قدا اولا سرغلا لابو تادشمى أد اقملاح "الدو.
 | 1 الا لكشدباوالا بكد رع ١ سيشلاو عا لاق هذع هجرت! اوفلا

 حمس ل ل لام ييصجللا 1 - صصص صا سس
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 (دغت) (لادلابانإ) 7 يو

 دول وذو ٠ ةتقانأفصي تيمكلا لاه مه "اوس ىف لجنزلااونما اذا

 را ركتو عاضيابءاعرلا م 5 اهقطن أل اوُماادوهةك ةس وكم

 : ْ 1 وهةعضاومدعاةملاو دعما ماىأ اذه:دعقلا مناسب مضلاب ةدعتاضتأد 217

 د نيب نم هب وصلا ذا كلذو برقلا ف ىأ 4:7 اوين وفمهاوقر اهرغو قاوسالا فس انلا

 دمع لاصشلا ن نع ونيعلا نع ى ل اعن ل اوتو دعاق لا دمعتلاو لاحرلاو حو هرسل | تاديعتلاو هيدي :

 | لوسراناىلاعن هلوقك ملناو نانئالاو د_- اولاهمف كو سبام لوعفو لوعفد نا د .هقامهو

 0 دارخلاديعقلاو رميظ كال ذدعب ةك”ال_!اوىلاعتدلوقو كي ر

 بيؤذو أ لاق ةرارغلاةديعقلاو

 .؛ قءدولان :مأ لَم دق دئاعق 5 تام ذعم نبك ن + سكب

 لاف هداعق كانك هنآ ما لج ةذيعقو "هلءطةسع تبدل ىتلا ىل هرلا ع نم ةددعتلاو |
 ١ هنأ عاى ىازللاىفوأ نب هتناذيعرعاشلا|

 هرالاةءشوم ت تثسّدو ل اهدسو قفا اداهق تيف ,

 ةدسع وأددنأو عيطنلا ف الخ وهو كث ارو نم ايام ش>ولا نهددعقلاو

 تا "بذعأ ةصشولاك د رعق ست ٠ اوفه- لن مها ىرجدقاو
 ار ىو برءال نعد ل اال هال دءقو كت اد هللا لدمهقو كت .؟اللدبهتمهلونو |

 أ لا ةءاك ىون لك باصوهىذلاك.- اسد ئعااور عظم لعفب ةيوطغ٠تامعتسا :

 داعقالاو ضرألا ىلا اهل. .فاهكح اروأ ىفلبالاذخأبءادداعقلاو داعقالاو هللا دشن
 لاقي لجرلا ذعتاهنملوق:حج رءالادعتماو بصتنتالف اد سّوتتن آس رفلا لحرف

 ١ ةغباشاا لاه دعب نثني .مىذلا دهاشلا ىدثلا نمدعةملاوداهلا اذهكب امصأ ىتم

 دعم ىدشب هدفت بنالاو 5 هبط فيطأ ن نكعوذ نظلاو 5

 ٍ نئيدعصلادبعل لاقي ناكو ركصالا لا ىلا( الاس هرقناك اذاددعقوددعقل-روأ
 1 نم ديو ركل ءالولا نال هحو نههبحدمب و مئاه قيددعف سابع ني هقاذبع نب ىلع

 ٠ دي ردرعاشلا لاق فعضلاىلاتسشرو حت رهلادالوأ نم هنإل هو

 ددلغتي فدو /ىناءدانف 3 هلو دب ليخلاو نأ فاد '

 ىدعالا لاو

 : دذدءَولا مهم نوثربال نو عا 35 كر ابملكتودالو وذ. رظ

 ا خالو عباصالا لبق مهم دقوو ددص ىف ىنجكالا سانلا نمد فقالا ( دفنا

 . || دفقلانيبدفقأ سرفلا-ةيورذ املا ىلع لابقاىف غسرلا بصّنلا باودلا نمو ضرالا ءارةعأ
 0 نخلي نأدفقلا ىمصالا لاق ول-- رافالانوكيالدغتلاو دع وأ لاه تمع رهوأ
 أ وهف ”ىدحولا ىلا لامن اف دفق أو هذدمقدقو ”ىسنالا بنام ا ىلا لجرلاو أ دما |نمريعبلا
 ىاراارعاتلا لاهو" قدا

 ظ 8 بابصوبغ مانثا فك الادت: ٠ مهنيعأ مؤللا:ككرشعم نم”
 ا ظ | ىمرافدي رحتلابن ا دفتلاواهذ رطل د ملاذا دنع الاخ ةمعلا نم سئجدلفقلاو

 دورت و اص جسم اور يدوم ووعي دوو

 4 نيم وحل ةقتوجع دبي هوعإومم دم * يدوب ع
 ةةحاود < 61 عدونا 0014 1

 امم مم جم



 <؟نرسب (دعق) ' ظ . (فاقلالا)

 نئاادإا ةسها 7 ا لاق دقوددا رقعسملا 'ومسغدبال نيطملا ولاعفي طم هتال فيعضتلا

 اوم مرقلا ( دز ر 23 هن ئم عفتراامزهظلا ةذو درقودد» رقلا لدم نضرالا نمدو درقلاو |

 - ةغباثلا لاه ىلطىأ كربلا هيد مرق عضنا ذاق اهيلعدةوبةراخغا نه بز 1 ٍ
 ددثنأو دوءرقد حاولا لوعولادالو د ممار ةلاةدسعوأ دمرةمريمعلا ةسجناىفار ||

 لقولامدعالا امءدضارقلا أ 3 قاع ىذء اعد لرش غمأ ام 3 رجا نبآلا ٍ

 أفعل (د كا( ةرااوأرح هلا سبا رقلا عيب اورج ”الادمرقااو | ٍ
 دصَقلا «(دسق الانم-ذت أ يفي وسلا عمئمبط ذا ذيزلا ل ةسأ ىف قييىذلا لقةلارسكلاب 1

 ٠ تددقو هوه توك هدصق تدصقو ىنهعه.لا تدصقو كت دصقو هندصقل اوة:ئثلاناسدتا

 ظ لاقيدصق عجب اوريسكت | اذاْدلا نمةعطقلا رمسكلاب د |صقلاو هيريسك ادصقدوعلا |
 دم اذه شفخالا لاق داصق أ عرو ترمسكست حام رات دمعت :وعرلادصقنا دقو دصقا-' هلا

 ددسل لاق تام اى أ هريغو باكلا دصق و م ىلءءاجام ا

 اهماص# .:كلا فر دوو مدي *» تح 2 توابل اهديدستتك ')
 لظخالا لاك هلق 2 تدسقأو توسل باصى أ مهاد '

 ىر ديالو د صبى ارلاف كء ومس 8# ىتنمرذا ىدتدقأدق ت :ك ناف : /

 يشبانلام للاد_ هقلاو ةنسفس عج نيشس ل ثمر هش | نمةدمصقلا عجيديدقلاو لدكألو ىأ 00
 | ءطالو همفابعتال رمسسلاة اه ىأ ةدصام ”هلمأ اس1 نيبو اند لاني بد ,رهلادصاةلاو

 ْ كيم فد_هقاوقاسعت ةوقو ةقفنلا فدصتقمنالف لاسقيريتقتل او فارم ءالانيب دلو

 رعاشلالاهو لدعلا هدولاو كس :ىلء عبدا ىأكعر ذب ذصقاو

 دصت.دروعال نأ هّمضق 3 ىضختاذااموب «قألا مكي ا ىلع

 مةومهعوق دوله عفر عن 3 ةومدصت: عقو !ةفدخللط دامت شل ودارأشةثالا لاه

 بارعالا ىف امبمثد فاوذن ل ها فلا ءانةمتالة فلا تحلل عفر .ارغاا لاقو عوذرملا

 ةذعقلاو:د_اولاةّرملا ةدعتاوهريغهدسعقأو رباص ىأ ادعت ءوادوعقدعق (( دعت
 تدفغقرةده-ةلااتاوذ عسب اور هم ةدعقلاو ذو :هلفاسلاةدعسقملاو هنم عون رس كسلا

 دءاشلاودملا هلا ىذلالخملا ن نم دءابقلاو عذجاواراسص" هلمسفلا تدعقو تج ةّرلا |

 | عمللاو جراولان هدنءاقلاو:دعأ اولا عسلباو ضخ اوندلولا ن نءْتِدِعَم ىتلاءاسنلا نم

 فاظوتنوكي نأ اذيأ دعتااو مواناوب دال يذلا دبعق ل اةيو سرحو س راه ل ممدهتلا | 1

 تاضرتعم عرأ تابشخحدوهلا دبءاوقو هساسأت يبلادعاوقوءاخرتساو نماطتيعبلا | :

 هبتج نم هيلا جرش ذا تالف ياسو اب نساعد لا

 لح رو نب حام ىأ ل غشالا كن ءىف دهقنام لاشد و هّمصعو هّتاح نم هب ر أ هن دعمت !

 ْ ىأبق روكا م لد الانس دوعقأاوعابطخالاودوعقلا بنك ىأةعضةدعق ا

 الح ا اداه نأىلان انسه تاع أي نأ كلذ فدأو بوكر انمهرهظ ةنكسي |

 هدعمش . ىذلا لتالا نم دوعقل اد سعوب ؟لاكاضصوا_ة:نوكنامن او اذوغت:ز كبلانوكتالوأ

 تاجاه ذيع وذل“ ةوتسلاو تطرأ راق مولانا كلا ا
 بسسس روس سوسو

 ا جحد حب سم عووسسس مع مماحملم ل اامحسم يم رب ل مم ل ا ل عا

 5 ة- 9



 (درك) /.0060- ٠ (لااللسا») ا

 - 2 اندلع ىأفيشلاف نال قلاب عشقنا ةماعلا فاو الطعوم ا

 راطعامجارغسلدحملا ف 01 ةروس دقو باد ٌر- طهراو ةغبانلاكوقو |

 دِ-ةلاو غوب دمريغ دلج ن 1خ1|1|1|1110|]|]|]|]|]|]| | 0 دنبءوبأ لاه ْ

 ظ 0 ىوهناك اذا ساننلا نم ةقرغتاو ةةي رطلااضيأ ةَدَقلاوَدقأ عجللاو هنم صخأ 1
 اييقجقلا ردا نسب ءانادةلاق فخ.الودةهلامو اددققنارطانكجد لاةرةد ىلع

 اذارومالا نالف33او اوقّرذموقل ادّدَعَتَو قاحخلا ب وئلاودّدقملا ملفا ديدقا او بدخ

 نم ىلجر مسادا دةملاو نطبلا عجودادقةلاور دوه وز اخعان٠ امديدقو اهزيمراهربد|

 | لاعثالا ىلءالا لخبالف رح غم دقو ىو” ملا ناكملا اوهو عاملا عْشلاردماوةباسصلا |
 نال: تامدق لوقت ريذنارطتم نملاذهنأ لدلخلا,عزو لعفيا 1كاودل باوجودو ظ

 روس ف دوك قو نال امو دي ,رطتش الوهو هريس أولو

 صربالا د سعرعاشلا لاه

 ] 0 ياو 6 مه كالا ةهمنرتلاكلزتادق 00د

 فوراطاهذه ٌنالولووهو ىتالذكم ةلسح ادة تونك تليت ودي عاف تاع ناز |

 فلالا ىفالا م_غدتو اه-.نج نموهام اهرشاوأ ىف داز ازين بصق اهتم صقن ام ىلع ل لدال |
 ةياثلا لوح كنال تزمهافل أ ءرخ ؟ىفت دز مئامو الي الجر.ت سولو اهزم-متكناف |
 دقو ىدةلوت اود: مساوهف لي سح ىئعجل دق مهلوق اما ةز.ه تراستكا رهاْذالالاو أ
 ىنةشو ب ريض لثم اهلةياهو ل اعذالا ىف دازتامنا نونلا ءذ#هّنال سامقريغ ىلءنونلاباشرأ |
 لاقي ناد رقااد_تاودار ملا (در 23 ىدقنيديخلا ارمدننميىندق 0

 ! ربعبلاذخأي نأدارأ اذا لجرلا أول أو عادملا ادي رةلاونادرغ

 عامقلا نيني هلارعاشلا لاك .هنادرق عزمي هن 6 قل

 ادّرةي نأ مهراجنوعاعم» و مه.فسلأ الت و:سلاب نوسلامه

 عاطتدارقلاعزئاذا 5 بدلك قندارقأم لرمعل ةئيطخلا لامو |

 1 ىرلاةلمرعاثل!لوقو رفاحلاوةئثلانب عضوملانادرقلا َمأوأ
 ظ معأ بانك نالوملا نمنيطد 5 اههتعم طه رزذدص ىدارقت اك ْ ظ

 أاةعطقلاو ديلتو ملا نم طعمتامو فوصلاةيافنثي رحاب درقلاو .ىدثلا ىتأح هر ىنعي |
 لاق تقلع ى تركع ةدرق دب عدن لف رغب لزغلا ىلع تركع لثملا فو ةدزقهلم

 هشه ابكر املا راطقأ ف عسطقتملاو هو درق باص#و !درقدزةيرمدكلا,فو.هلادرق |

 أدشنأو توانقو نكسك درة أو: ىنم تكسسلجرلادرقو ل-اذااضيأ مدالا درقواض»ب |

 0 اديذيذا س عوخأ لدالأ 3 تدرقأو اهلع ىلولقا اذا لوقت رجالا[

 1 ةدرق ىلع عمي دقو دوق دسحاو دلو هنعجب درقدرقأ سلا نفل, نمل تدرقو

 |ونألاف درق نم ىنزال هنإلثملاىفو برقو هبرقلثمدرق عجب او ةدرقى الاو هلدفو لق لم

 | مار رمال :ءاغلا ناكملاددرقلاو ةيواعم نب درق هل لاقي لذ - 0 نمل روعة دع

 ا هس ممم ماس مي ١



 ْ ارهباهدعت مهلا ديةتزاتفا * قسمت قنا وقدقافت

 | ههناامدنفلا

 ا ناك اذاتدكسلانبالاق 000 2

 أ ىأد ,وقيو دمفي داقو نيلذ- هلا نيب ىأنيدوغلاْنِب دعقو نادوذ نالفأ ل اب نات 1[ را ْ

 لماشبشلاو داق ىتسنيرمشعو ةحنشس كلما تاررخ ىر دسل لاهو تام ٠

 |هددع ودهم ا ركلالج راهن ود 2 0 ()ا

 حارا لاقت ةدهوقيرام اول نهارك يلا مافلادهوقل نب رهفلا |||
 ادممأامالغنذشةْز ع # ادهوفاذدر طمانم ست

 مضلاوالا اشبأ# 0 4 أ

 0 طلال يسال

 لاملادأفو لامد.ةسمىأ « لامدسضمولامكلهم « لاقثلا فرع د |
 ١ ريثك لافو هفادىًاهدنفي هدافوهلتدن ىأد مش, نالفل ْ ْ

 يا ددقم نهم ”ىداع قرشو * عجم لك ىف ا ارافنرشاس 1 ْش

 ةكمقي رطل ارم دقو اسرفلا "هلة ىلسعىذلا رعشلا دنفلاو فود انارفءزادءفلاو لإ

 زحارلا لاه دونقوداتقا هععبو لحرلا بش دنقلا( داق )ب( بناتنا سلا

 ظ اقنمار دكوأ ىل-رداتقا « اتفوعالّده تعط ىن اك ا
 أ نهفرغصالا داتقلاامأ داتقلا طرخ هنو دئمو لثملا فو مظعالاو هو لوٌئ هر صم داتقلاو أ
 | امتوظب تكسشا اذا ىداتقوة دنقل بانا كحلا لاقرسشعلا ةافنك ةخافنا ترم |
 عبر فانمدنع لاهو 0 وو 0

 ا الش م

 ةركرو ةقانلا ت د أدقو مانيلا ةلنض ابل وراعوت لا 0ث و ماسلا

 : 0 سأرلا ف لخام ميملاةدانزيةودمجقلاو ة . ةءوةريشع لم تنكدف ةدخلإ صو ةدشل َ

 | ناقل ذاسملا قو دقه دقأ هريغوزيسلا تددق لوقنال اوطوشلاذ لا( دق ة]).دحاق عما

 أ نعدادةريثكلاو دق ل يلقلا عيلتاو هر :ءاملا 'هلدسلا داس اضيأ 1ةلاو قاقدنالادادةنالاو| ا

 ا داس اوس لس "انعم د الت خر بيا لئلا فد كبكسلانبا :



 (ثدقف) 1 (لادلاباب) |[ ١

 اامتلمةزبفن تدأذو ل داؤذال ديلكو دوؤ غم لجر قاسكلا هداًوذ ىف ءاد هباصأ اذاكيدكوأ

 | ىلع دوؤفأعضوملا كلذو هيفاههضتلرانلاو دامزلا ىفاعهضوم اها تاعاذا ةزيخلل تدأفو ٌ

 ا وويلالسب داغر ادب عسماوبأةيدونلا مرعي تاةيسئتاوو لوعفأ !

 مب وول اديدفةغب لح راادفدقو توصا اديدسفلا

 ٍ ديدف نانملا قوف اهذافخال 5 ةمجهبرّْنأ كيرديام لذاعأ

 1 | نيذلا مهوديدشتلابنيداذفلا فةوسةااوءافلاّنا ثيدحلا فو تودلاديدشدادةىلحرو أ ٌ

 هدو ثر قئارقبلا ىهف فيتتاي دا دفلامأوميشاومدوهثورح فرجت اوصاول_ه:

 دارفأ عسمجاو رولاد فلا( در / وكسااضرالادف دةلاوو رع فأن ءدي كتل ناد !

 7 هلكذيركو 60 درفو درفو در افودرذرولو نادرو رق عج هن "اكعاقرتغ ىلغ ىدارأ دو

 كاران ن عتدرغتا ىتااةدرافلاة رد سلا كلذكو عمطةلا نع تعطن ادراف ةمسطو درفن ذم |

 00 ياا اهراكردلاذنار هلاقيو هرتغن لصفو مظناذاردإا دير ةأاو ْ

 ْ هبتلزعهيدرفآو ادحاوادحاوىأ نونمري-غوانونماىكدار ةواداز ةاوام لاةءوءاعسأا ١

 | كلذلاقيالو ذفمو د_ومودرفم ىهنا دحاو تعضو الاد رفأوالوسر هملاتدرفأو د

 ىريشقلا ةمملا لاه يعرف ةناودرفواداوالا دات الامالةف ةقانلاىف ظ

 ا ل تايئطمتوسسلاتآ مو

 2 هم م سم ممم

 | هيتدرغنااذاهن درغتساو ذكي تدرغتو د>أ عم نكي ملاذا نيدرف ادن زتيقالو قت

 رفعي بدوسالار ءاشلال اق هنمرجالاوعو توتا اداصرغ دصرف

 ْ داصرفلانمهلمانأتانق « اغ 0و نع [فطذ ىدر-+- نم هيل 7 د هديصصلا
 و و .

 أ نادقرذلاو دقرف مأةروعذم ىتاوسكك هف رطلاقو ة . رهتلا دلو دقرفلا (دقرت 0 ل

 ميض وءدادئرهل او هموو هدير دنرفإو فدسلا دن رف( 9) بطقلا نمناس رقنامغ ! دى ىريم دلا هيد | 26 ١ 0 هلأ رمع ةنامغأ 1 مك 0-0

 ]| نطبو هود محي نم”جدوهرفلاو ظنلغلارداملا مضلايدهر لا( دهرذ )هلم نمسا لابو |
 ا أ ناكو "ىدضارفلحر لاقي ىذورعلا دجأ نبلملخلا مهتمدنهار ةلامهللاسةب درالا نم ظ

 | اشو رفز مراته اداب شو لا د بق (دف ( ىدوهرف لوّشد س دوب ١

 ١ انأهتدفأودسنالاشالو دءسؤو مف مظلانئ كادسف كلذكو ىطةسو طقاساولاه ا" [

 ظ | قرعلا عطقدصفلا (دن) ةيطصملا ف الخ ة د سفملاو حالصتسالا فالخداسفةسالاو

 ْ ا | سل لع نك مودنصتلاو لاس دصفتو ىثلا دصفناو تدصتفاو تدسفدقو ١

 | | اهروريعبلا لد صف نم ىأ ف دصف نم م رم /لثملا فو ةمزالا ف فضلا همعطن ى :وشن م قرع
 زوو هناف لادلا لق تعقو داص لكو هلدزف لا-ةنف ناز باقتن افق هنمداصلا تنكس ْ

 هلدهق نمل وقيمهةعبو تاكساذا اماءازاملقتناو تك رغاذاىازلا ةحئار اهعشتنأ :

 لإ هدقفأئدلا تدقف 4( دقذ)» ءافلا.برعلا مالكوالملق ىأ اددضق ىطع أ نمىأفاقلان|
 الف ىااتأ ًارملادق افلاو هّسمغ دنع هتبلظ ىأ هن دقت وداقتفالا كل ذكو و( ؟)انادقفرانادقنوادقفإ

 رعاشلا لاعو اضعه هشعيد قة ىأ مون موُقلادةافتو دقاف ةسظو اهجوزو أ اهداو دم: ْ
 00 1 اج دساس ادسللا مست دبوس محساج اج ل سب

 نا ' ' سف



 546 ماقول ةيياشمو ماشا لسلا] هددت

 ْ ...رعاشاالوقو بيرق هيك دهعو هنيقاىأ |
 ْ 2 لالا باه رلابتطاخأن كلو ه كااممأارادلادهءك نسلف

 1 ناثيدحلا فو كا ذمدهفمالسالاءا نكلو تدسهعاك فه الا سلاف
 | نمده-هلام

 | | دقودرهخلاو داهعلا عه اورطملا دب نو كسي ىدلارطملادهعلاو ةدوملاةياعر أن اعالا ||

 تدهعتو هيدهعلا دي دعو ىشلاب ظفصلادهءّلاو ةروط#م ىأةدوهعمىهذ ضرالات دهع|

 | نالفو نينثاني,نوكياسغا دهاعتلاّنالهتدهاعت كاوق نم ءمصفأو هو ىتعمض ت دهعتوأن الذأ

 | ةي رقو مد_هاعتو ل دهاعب ىذل ال دمهعو ىذا ده اعملاو دهعلانادهعلاو عرضددهعتي |

 | دهعلج رواثيش ههدهعتت نك ىذلا عضوملادهعملاو لي وط د وعابلع لأ ةعدقىأةدموعأ ْ

 | هجوتفرك ذيو ىلهابلالسمنب ةبيتق حده تيمكلا لاق تالا هدرمالا هايج ياللا

 دهعلااهضقي ل ةئس تشم ىح » هترامإف اهنعسلهملا مان ش ا إ

 هنوعاطريعبلاةدغوةّدِغوةددغةدجاولا مهلا ىف ىتلاددغلا(ددغ]( نيسبزلا رمنإلا

 0 اونا أ دقو نايضغلادغملا ىمصالا لاق دغ هيىأدغموؤريعبلادغأ دقو |

 | بو رطقلا كي رخكلايذرغلا ( درغ 1 بشار دادغمل-روةدغلا مهاب لوس ولا[

 ٌْ عار ديت رعءاشلال اه هلثمدن رغتلاودرغوهفرثاظلاد رغلاقي ءانغلاوتوملاىف |

 ْ اةلفام ني رفاه داحدّرعو « ةميلادمةءوادثضر ءاذا ىلكملا |

 ْ اراج ف ميهاوقىف سيقلاؤ سما اههعجب دقودي رغتلا ل ئمدّرغتلاو | ْ |

 “ بّوطملا ىنادنلا م صدّرغت « « ترم لكف رام الايدرغي ا 01

 35 رغلاددساو ىفناسكل ا لاق ةدرقو درق لثمةدرغ 0 ملا نمبرضرم كلا ايدرغلاو |

 5 غوةدرغاطدألاقو ةأجو بج لثم تف هةلايدرغان أ تفم از ء[+ ةلالامو در 2م ”ملانمأ ظ

 هاشم دورغا تاثذو بالكل ثمدار غامبتم عن هب او نينو ةطنلث د رعوةدرعورغوةرعلث» |

 ا تاغيو واعي ىذلا ىدن رغم او ديراغملا عداد | ١

 قب هنرمسدو ع هدر أ ى رفن نم اعنا قمل ' ْ

 (غ) اومنلغال ٠ رهةلاو برنضلاو ْيْشلاب مولع ىأ ءادنزغاهلعاودنرغا دي زوأ| 1

 36 بأااث دع توصف كرز هس دما ريقمدق ةزغلا عمشب دره دقر غلا

 ْ ناقل هانم و آ1لاه دوؤغمو دمغم 55 اوهد_-عغقىف هتلعحادمئمدمأ |

 دماتو همطعو م القت دوغتو مه رع هنج رب هللا«: دوغتو ناتصصف | ْ

 ْ دماغ ىلكلان ب ادشنأو: نعلان ,ماخ |

 ' ]دماع ”ىروضملا ليقلا قامسأف 3 ,قرشعنيب ناك ارش تدمغت ظ

 دش لماما عْردا لاقنأك هلدمغااكراص هنأأك هسفلخ دلدللانالف د ذدَقْعاَو |
 | (دغ) نعلاءرصق نادهنو توققلا مها بلطاو دلل ب تكراأ دقغاف لما كنا دلوإ /سدل|

 ْ ' لثاملانان_-ولاد الاودي كلان دفرنس راسي اموو ٠

 ! ا ةارباتسما درت داو تاس رمل( «مهرش)

 ل حام 1 0
 دقأ



 (دهع) (لادلاباي) 244

 |تالدعو قادنادانعمةزختالاو عبرملاوريسا ادانغملاو هع ضرع ناكام دعب هلداعدنو |
 أ هدوعتوهداتعاو هداعه ممل اوت:تاداعو داع عملاو ةنو هرعمةداعلاو :دامعدد وعأ ضد رملا

 ||| اتانثلهفي نأ ةتاأس اذا هداعأف ثلا هندعتساو ةدّوعَتْف مصل هلك دّوعوهلةداعراصىأ

 || ةدواعملاو تا ضلزالاف برضدق ىذل!لسفلا دسهملاو هل وطه ىأ سعال اذهل دعمت الفو
 أل هدواعو ىتملا هتدواعو سارا ا لال هلالدواه٠عاصشلا لاقي ل ارالا هال ىلا عوج رلا

 || هبح اص ىلا قيرف لكداعاذااهريغو برحلا ىف موقلاذواعنو ىرخ دز سه هلأ-ىأ هلأ لا
 لازثل-ةم دءىءعداوعو : ص هنم نكسصعأام دعب ماعطلا نهد مع ام مضل انةدآ اوعلاو

 |فطعلا دئاعلاو بحتام ىأ فلاب انسحاداوعاند:عللتافد_عاضبأ لاقيو كارتو
 | وفعو ذىأةدئاعو مفصو ذنالذو عفنأ ىأاذكن مك عدوعأ ثلا اذهلاقي ةعفاملاو

 دقو ةدوعهعجو فلخ او لزابلاّن دا زواج ىذااوهو لالا ن مّن ادوعلاو فطعتو
 مجاز لثملاف لاقي وةدوعةقانلاو .ارقوهدزفدوءلاربرجنا لثملا فواد. وءتريعبلادّوع
 : تينت ىارا ةفرعملاوّن لا لهأي كب رح ىل_ءنعتساى أ عدو ادوعب
 1 ىلع نهربعب ى (١1):لوأ ماوق الدوع ىلءد وع لاهو ميدقلا قب رطلاد وعلاو مالغلا

 ْ حامرطا لاه مدقىأد وءددوساولاهاميرو دق قب رط

 . نطاوملادنعربسلاو ىأتلا برو ٠ ىدنلاودوعلاددولا الا دلاله

 1 |ىذاادوعلاو هنبرنضد ىذلادوعلاو داوعءالاو ناد.علا داو ب ثلا نم سنااندوعااو

 . | داعىلا بوسنم هناك ميدقىأ ”ىداعئثو مال_لا هيلعدوهموقم_هوتلسق داعو هب ردت

 : . ريغ وأ مهن.كداتعاام دمعلا و وهسانلا”ىأ ىأآفو رصمربغ :وهداع”ىأىردأامل اهي وأ

 : رخ لاهو دعاه نمفداتعن باقااق رعاشلا لاك
 اديعهداتعي اهلوقأاذا ه ادومعمبلقلااذهءامساب سمأ

 نيبو هش قرغال ل اةيودحاولا ف اهموزالوا ولا هلصأوءايلاب عمبامتاو دايعالادبحاو ديعلاو
 . رعاشلالوقو ديعلااو دهش ىأاو دمعدقتو بشلل اداوعأ

 ظ ىيناندلا هيف تنهرأةيدمع هه. ادفب بك ار نعاهب ىلس نب! ىوطب
 000 ' بلو نيرغلا لاه ل جر مسا ءانداعو بم لف ىلا بوس« بئاحلا ماركزم قون ىف

 ْ عني ل ىدلارهللاو لذناو 9 هتيبو ايداع تل أسأله

 و [ليلا نملاوطل ا حفلا, نا دمعلاو لا فهرك ذي عملا بان نمو هذ ءال_ءافهرب دة:تاك ناف

 نونلا بان نموهفالا ونت ناك ناو بابل اذه نم وهف نالعف ناكن ا اذهر هنا ددعةدحاولا

 ىأهنلات دهعدقو ةمصولاو ظافلاو ةمذلاو قثوا او نيءلاو نامالادهعلا 2 دهع

 سعالا ىو اذكَن لءفالهتب ادهع”ىلع لوةنو ةالولل ستك,ىذلا دهغا !قّمسشا هنمو هنصوأ

 ظ لاش ةعجرال ىأةدهعالم-ها وةو فعض ىأةدهعلةءف ودعت مك ملكأ مخلابةدهع

 ||| هتدهعلاة يو ءارشااٍباّكةدهعلاو “ىلا عجرب الف تاو سات ى أ ةدوعال ىسملا اكاعتنأ
 ْ مولا لازيال ىذلا لزن !بصنل ان دهعلاو هماع هحالصاف لرد نة همفكردأام ىأ نالذ ىلع

 ||| اذك ناكعهت دهعو فرعودوهءىذاادوهءملاو دهءملاكلذكوهدلا اوعجرهنعاوأتنااذا

 اسس سس

 ىا



 فاذا د رع) ظ (نوءلالث)

 0000 سس 2 6ْ.للهىل صلال 7 0ظ يس نم مدس وصمم نعل + دم ال نوع سون بسه 7 7 ديسيسس

 ودم وجو سوو موب مجبوس دمحم ليك ا

 دقعيأمةدمعلاو مه ديسمهدومو موةأادمعو هرهظ ىلعىاهنطددوع ىلع ءلجمهلوةو اذه |

 1 ىرثلادعو هيلع تاكنا ىأادكح فه: 12 تدقعاعت ”مكتائشلا ىلع تدؤعاو هيلع

 هنو دم ع نم عّمجا ودعت هنمئش ىلع تضيقاذا كلْذو . ىطملا هلإب اذا | د دمسعي رسكتا|
 ظ . ةرقبفصيىئا رلاناع |

 دعىركلاو ىدمةءاملاعير * ةببط حبصلا ضاس ىف دغىتح :

 د_م رعب رهف ميج هرهاطو بوك زلا نم همن سل خا ضفتا اذاريعبلادعاضي أ لأسقيو /

 هيد والالاسأا ارطمف ضيديسالاق | َ

 لاملاد.ءااكراشرلا نم هه . هسناج بكري ليسلثايف 1
 | ْ ه4 .- اون نم باصس هي طاحأ ىأ دمعلاكب اصم هداج بكر بل يسسلا تا ىنعي ىتدمالا لاق
 ٍ رعاشلا لاف درع سرفلاقي ليوطلادرمعلا ( درع لإ زظملاب( | ١

 ظ
 زحارلا لاه د ردع قيرط كلذكو ادّروع نائملا ىفا دس فرمقب

 صوخالا ن ئفوعاذ أو دّر-عوأشور-عوأ ٠ دّرمعلا بسوسلاب ةراطخا
 ادّروعلاءاعلا الامه نب 2 كا :
 قونلا نماضن أ دونغلاو يو را عنب م نءدنع (دنعإلا 1

 :االوقو دنع جاو سانا

 ا

 دا

1 
| 

 . ١ ١ قكرملادوئعلخرلا ةطحأل هلأ قهوعلا تاك 0 ا مسا
 | عمتأ ىأ هئقف دنعأو دناعقرءوهوأة ربل و لاساضي أ قرتعل اد ءوروزلا نم هندنعب غد

 رسكللاب دعي دتنعو ادنعالاظدو ىشع وه لاقي بناس كب رخأاد_دعلاو اًضعب هضعن

 ىذااريعيلا دياعلاو دوءودنع غجللاو دئاعو دمنعو هف هذرعي وهو قطا رو فلاش ىأ ا دونع

 ” ةدسعون أداشنأو عكرو عكار لثم دنع عهباو دصقلان ءلدعبو قدرطلا ع نءدو#<

 ادنءلاو .طأالريبك ىف - اطسو ىنالع-اف تيكراذا

 اران فصي زارلا لوق فن ادناعلاو فغرو ف.غر لثم دئع د لعلا عج

 ظ محد [نمنيدناع ىلعأب تش 3 مترلااهدوقوران امس ىلا . نهلاةننلخ نقلا ترا ١

 بو ذوأ لاه هضراع ىأهدئاعوا دانعو ةدناعمهدناعو نايداو اههلاسةي ش
 |تحاررموا دا ةزمسيو ةن ناك | ذا ريتكلان دع نعطو عسمهم قد رطدناعو ٍ 1

 | ده ءودنعو دنءتاغل ثالثا فو هؤندو؛ىشلاروضف دنعءامأو هلثمدنا_غاازقاولا نعطلا ||
 2 طئاخخلا دعو لءللا دنعلوة”نامزل او ناكملا ىف فز ىنهو |

 ىلعاهوا_خدأ اه اهد_و نما فورس نمهيلءاوا>دأ دقو عذرلاب عساو ل دنع لوقنال |
 دقو كن داىلاالو ل دنع ىلا تيض ءلاسةي الوان دأ نم لاهو أنا دمع ن نم ةمحررلا عت هقلا لاه ث دا :

 تدحوامو دي ى أد دنلعموددنع هنمىلامديزوأ هذخ ىأاديز ل دنءلوقتاهب ىرغي | :

 لثملا فو عجرادوهوةدوعدوعت هيلاداع 006 رع ) اليس ىأ اد دناعماذكتتلا|

 دج دوعلاوءدنلا لثعانمسو ٠٠ :مهضرقب سم ن امش قبانزج : لافو دحأدوغلا ش٠
 اد : ل ١ ١



 (دع) (لادلا ب أ) : 4 51
 َ م همي مسن ميما - ل يسم هم همم نأ

 ىف نم رم نطي دراظعو ةالن] نم ني درا طعو داللصن (. ةدودوطم موف لابقي لو دةاواهلا ءارلا
 لب ثدي ىماسللاب اقم وو عسب رمسلاري سلا دوامعلا (دوطع 4 ى ناطعلااجر ىفأ طق :

 ف عبلاو ليلا تدفع دع ادوطءاةنعوكثأ كلا: حارا لاوواولا

 | ناكحاا لاف ادمقعت هن دةءوان هن دوغ ًاودمةءوهذ اماغىأ هريغو برلا دقو دق ذاف

 |دمءامرهد دقعلا عضو مب ذاانةدقسعلاو دةدت ىف يةعأ هو شو برلاو نارطقا لاش 1

 ع دل اريثكل ا ناكملاةدقعلاو ةعيضاةدقعلاو مع ىلعى أ ةدّقع ىلعهدي تري لاقي ه4 لع

 | تاحتدق هبضغنكساذالجرلا لاسقيو ةليإل هلو يبارغ عنه سل ؟لثااىفولذفااو ٌأ

 | هناسل دةءدقو ةدقع هناا ىف ىذال دقعو دّوع الجر لاق.و ةدالّقلارمسكلا» دةعلاو :دّؤع

 أو ناكوة دقعةد حاولا مارت كألمرلان مده هنامفاقاا ارمتسكباضبأ دقعلاو ا دقعدقعي

 1 | ةرثكللد3 شت دقعم طوبخو ا.هريغو طدللاو للمرلا ديةعت و فلاي ةدقعلاو دقعلا ل وقيوَرَق

 | باصودتسش ءاىأ ئئلادةدعاو اهاننذا ىأالامو ةع.ض د قتءاو ض غم ىأ دة مالكو

 أمتباهفموقن ادقاعتو ةدهاهملا ةدقاعماو ىأر دّهء ىأدوّةع٠هاسدلو <. اهيا دك دةمءاو

 | هيداريرازالادق- *. موظم يلوت زؤتملا عضأ و ءدقامأل او تالئانعت بزلكلا تدعاملو

 اهثذىتلا :اشلانمءادتعااو مولا ديقعو مركلا د.ةءنالثودقاعملا د.ةعااوةلزعأا برق
 ٍ ةفانعادتلاودرغا :ءااواقور مهلا معا هوأع- هن دداقعتال باكلادةعالاو دوةعد هناك

 ادق ىئاةقالا دقاعلاو داقتءلاكءادوسىتاذإ زحارلا لاه همفةفغلداةنعااو بنعلا
 1 ةدوةعمةقانو هلو اموركيلا لامار كل يازمن[ دق كال اما تر أ

 : ةغبانلا لاه دّمع لجو رهظلا هع 0

 1 نوأئا هْضَقْْبسلَرْع 5 دقعبالا اهرأ نه فك

 | نياو ةنمنت دكع ةقانو دكعو نعم بضلا دكعو تاسللا لص ةدكعلا ( دك
 ىدنلعلاو دلع دعا|بصعو بلص ىأ داع' ئث (دلع ٠) ماللاةداب زيرئاخ ىأ دنكعو ذلكم

 اونألاع مضلامىدتلع لدا ولاه ارو ىدي زيلنءدنالهلا عبلباو 0 طهلغلا تلا

 اريل لادا بدت ثبدولعلا ىومالا د: اواغاغاذا ىدناك اول اىد_زعاعدرمسلا

 هءاذغتخس-أ“ ىبءملات ده في ) قنعلاّدواع مراد عاب ناك ةدسءوب وأ لاه

 هلوقام_ميئرقودعو دع ةرغك كلا عميو ةددعأ هللا عجبو تبلادوعدو معلا (دع)

 10 سب واكرر جاجا كامو ةددغدع ىف ىلاعت |

 انياب ند عنف ضافحالا ىلع 5 ترخ ىلا داس عاذان غو موثلك نيو رعرعا ثلا لاه

 اناعمدعأ ؛ىدللت دعو هب زئازلالعم هلزغ ناك اذا دامعلا لموط نالذوةداعةداولاو

 قبول نيعد_م ونيع ىلءاد_عذل ذتاء)واطخلا ص. :ودو تدمعت :قآ4تددمقا

1 
1 

 ا

 فاف> لاق نيشيو |[

 د ل * اههدهص بدصأ دق ىلبخ كائنا ا

 ىأ ضرما دعو, ادع هدم تاه هتدعأ وهم دمعي دامعب تقى أد معتاف ئثلاتدغو أ
 هنمو همم سعأىأ اذكب نم ٍدعأاب ؟مهلوقوى علا هذه ى ادن عوذؤ مشن ل جرو: هند
 ا

  ممصما مسا ل اراصصحل ٠ دمع تسع بفممسل مدع يل ب ماجيت اوم حل مح ١ ممص+ل هوما ةانمعسم حل وما



 ,*؟ه (درطع) (نيعلالصن)

 درعيتدثاادرسعو باص ىأ درعئث (تع) ارم ءىلءىريسكك. ١

 نحارلا ل وق هنمو هريغ ةويبانلا كادكر عن راو علط ىأ ادورع| رغألا

 ادمالج ىلا لمطاريربض 5 اياد انشا در ويضم ه٠ ادراوعلا اهسأرَنوؤُش رت : ظ

 نالفو ى "الآ ةدارحلاةدار ولاو ادرعادارعالا عجاسلا لاه ضال نمتدنذار ءااوأأا

 ةبعلك لاهو سرف مساةدارعلا وري لاح فأرة دارعف |
 ميممأ ةدارعلا ءاَرغأ . ركبنب مشوي قاثاست ظ

 ءوبلصل اددنرءلاوزفاذا ادي رعت ل جرلا درو قيندلا نمرغصأ ئثديدشتاانةدار ءلاوأ]
 :ديرعلا (ديرم ل جرت مالكا نمو الغ ىأ دنرعرتو هب ودبس ىحو لجرغسي قلم (

 عسي لس دز طم دغلس لاثم دن رعلاو هركسىف هعدن ىذؤد دير عم لجرو قاذللاءوسأ 5

 تتاانم لقا لف ل طاو[هستن ةأرااد_بع (دسع) اهمكن اهسكندأ اراادزحم (دزع ) ىدؤنالو 0

 فكوقةناو :: د :٠ هلوذ هب دد_تسعلاو قلو ذقرحريغي ىعانرلا نم ءاجامد_تاوفو ب هذاا دوسعلا دسع الا

 ”رملاي سو الا موس لول ا باكر هي دصسعلاو عضوم م نأ لب رلاف اوبال اف دن دصسعلاه ىثعءالا لوقف ٍ

 حجامصعلا ايلا قتيلا هاولا دصع هدصع (دمع) محجادتعدشع ( د شم )) نامعنلا نيزت تناك لبا ئهد ظ

 7 لط ا ادودءدصءدقو هكراحوهش توملا دمع هق:ءىولن ىذلا لد الا نمدن_ىاعلاو

 0س سمنالاو 00 ءاهئمءانأ الاف قالو بل ةذنف هءاهرقذ طاو ملا اهدصءت ىت ّجااةدمسعلاو

 حك هريسكو طسولا ملي دضع]) اشعه اهشهب بكراذا ديو اضعلبالاتءاجو ميظع أ ىف ىأداونمع فاوعقو ئ
 ند 55 امهعف لوحالا و ردح لام ( )١ دذعوذذءتاغل عدرأه فو فتكلا ىلا قفرملا نهوهودعاماادضعلا ظ

 م د كوالا حتر ) ( اذاإدكو هتنعأ مضلاب هدضعأ هندضءو ( ؟ )ف عضو فعض لائم دش ءو دشعو رذسحو ًْ

 دصءودوّدءم وهذ دضدملاب هتعطق ىأ اريكحاا.ءدشءأرصشلا تدضع و: .هدضع تدصأ

 ةنواغملا:دضاغملاو ادضعلا ةميدلا تت لّوعملا يرض ىلذهلا لوق هةموكي رخكلا ْ

 داضعملاودشعملاو ىدضءىف هتلعج شا !تدضتءاو هب تنعتسا قأ نآلهب تدضتعاو
 دضاعلاو 3 ىلع خلا نمنارطسن ا دضاعلاو جلمدلا دضعملاو روصشأ | عطق ىف نوع فيس

 كف لواننملا هنملو انئن عذ :لللراصاذ اىدصالا اه وئتف ةقانلادضءذخ ايلا
 رو 1 رو ةرامخ ىهذدملا تتافاذاف لاق )6 نادضءاهعمو دمضعلا"لضلا ظ

 داضعأو تمكسلا نبا ن نءاهدةءترصقاداةدطعدتو دضعلا مسظع ءث”ىداذءودضملا ْ

 , رسفشل اود با: ةزا 2 ىهو ض وحل اذاشءاك ة مغ خوعانبلا نم هنلاوة نسينا موش لك

 لبالاذخ ًايءادكير كتاايد_ظخلاو همضناج: نم هاّيشْثام_هو بايلااننداضء كلذ كو |
 ةغباتتلا لاه رسكللابرنغيلا دضع هن لو وقت : طف اهداضعأىف

  .دكعلا نم ىئشيدار طيملا لش هه. اهذفنأر ىردملابة صير كلانس ْ

 ةرقب ف صيريهز لاق هسدالأ نمدضعلا عضوم ىفٍلع4ىذلا بولا دضعملاو

 دضعم”قزارنماهلب رتسم ه اهناكواهيشحو ىلءتلاخ
 ودسي ىلا ةريسلا داضل ارك, ةد_طءملاوداضء ةعسلاواهداضءا ىف ةموسؤ م ةدضم لياق
 ديد قيد صل( رطع )) قوق شر املا ىغو (  )'هلدب دمضعملاو اميدئاج دحأ لقت .طرغلا
 ايسر رص سلال ل ل ا ل جس سل

 د نس هج



 مسر ط0 مادا 2
 سس هس سم مك

 ف م

 | ة"ةاشاعهتج..
 ددم ._. 0ناكوملوو

 . ىدكةهضوإإ

 ثودسو

 كوذناو هز

 ١ ْ متهفتعيىأن الف ديدع الفاو راكم فى أ ىرث ١ وىمحلاديدع مهلا دي ديدعلاو

 ا ما دنس لوقو ه.ّدةءاوادودعمراصىأ ذةغاف مدعو

 0 مالغلل ةماعّلاو ارتوو « اعفذْلا رشالا دا دعربطت

 قد رشتلا مانأ ثادودعملامانالاو لا اة3ءنموهلاةب وش ازا قفالانغب وم معي
 00 نوداءّسبل ممن او هلؤيهتلا عالادا دعتسالا و هلءأنه اذك ماله دءأو

 ا اهمتدعتشقناو تادعاذقو اهنا رقامانأةأ ارملاة دع :وددعلا ىف كا ذ ىلءثودب زائف الآ

 | صاونوك لاش دادع5_سالا مملاةدعلا نك ةقانمسس 1 نق لنفي دن [لوشتز

 | هند_ءصالاذخأ لاش حال لاو انما نم رهدلاثدا اول ةثددعأ اماضنأ ةذ_ءلاوةدع

 |نآّدع ل اوددءاذ لح لاقيو هددعوالام عج ىلاعت هلوق هئمو سوخالا لاه ىتعجداعو

 | انام“ نم ملا لوقي يوني ستاكو نان دعن : د _عموهو برعلاو أد عمو حرمسلا ىتذد عضوم

 م نبا زتىأ لجرلاددعمت وهو هيف فاو دق و مالكلا ىف لعفمت "هله د دعت مهل اوةاةءلك- 1

 وبالغ اوددعتواوفتو دشاهنهمقائضرز علا دعم سنع ىلعربصتوأ مهلا ساو

 ١ ئحارلا لاق . دددعدق ةطاعو بشاذا مالغاللمق هنمو .ظلغاا نم رهلاق.نال وق همق#دسع

 قطو فقر ازاكودعم يبات ىأ ودعت اشو اددعمتاذا د هتبرو

 رخ ا |0007 دولاب يزرغنتااوعدو مهلتساو وكوت لون شاعملا ف
 0 ' سوأ نب نعم ل وقام أو هي دعما ةسمللاءمكمللع

 انيعشو ىف سواك اد .٠ اهبنءوارافق تسع امن افق
 0 | ىدعمريغصت وهو .ها رتنأ نمر ىدسعملاب ,عمتتنا لثملا فو "ىفا كلا لاه دعابتدي ديرب هنأف

 ب رض مغدتلاءاب عمنيدي دشنلا نب غمجلا الاةثتسالادلاتغفحاماو دعدىلا بوسنم
 1 دوفلو أنصت ردزاوج | رانا نماثلاف و هس وو 1

 اتقان انو غب 0 ودرع تةووج»] لاق ةرثكلا اضدأيدعلاو 2

 ! لامي رعشلا ةرورضى كلذ ءاجدقو ه-ةمروهقمدد- هلاو مالا هبح.اتهاغدإ مويدنم ةئس

 1 | ١ وع تان د دباب دادعل هَ ااذاةه_سللا هنّداع

 ١ رءاشلا لاهو ىروبأ تعانق

 1 : ظ - دادملانمويلسلا قباك « . ىل-ل ور دهن مقالأ
 | موو ةرصرهتك قايزلا لقب رمسفلاّنأ ك ذو رهشلا خرم ىأيرلادادصانالف تبتلو
 3 لعولا نب ةبئعرعاشلا لاهءاطعلا مويدادعلا

 ارغتىدغب لولا ةبتعئرأ 35 اهلعبلذادفلا مون 'هلتاهو

 |[ ا دادعو م-هعم دعي ئأردلا لهأد ادع نالقو نون نم هسمىأدادعلبخرالاقنو ْ

 مهتم دعي ىأ م يعم هناوهذناك اذان الف ئبىفهداء.ءنالفورتولاتوضوهو اهنا رسوقلا ||

 ا[قدزرةاا لاه تامر ةداهط قاف 1نالختا ةهر نذلقد ادن لمكان ءاوتؤ ناو داق
 1 ممصاملا

 يراد سم



 4 (ددع) (نيغلا لصف)

 3 :ءتاذ ةفان انيأ لاشبو بضل تقتالا نسؤتاذب اغلا لوثانأف قلاع لو ونورع .وبألاق | .ش

 ش ةد.عنب همفاعو نيكس ةلان بدمطلا ني ةديمءو ةوقىأةدبءكنوئلامو نعسوةّوق تاذكأ | :

 راصلاقي د. ايعلاكلذكو هنبو لك ىفتويقاذلا سائلا نمقرفلادي دابعلاو كيرلا |[
 . لولعف ىلعة دعت اوو د اوال هنال هي وبيسلاه" ”ىديدابعةملاودس امعوديدامعموقلا

 ىل_ءاوهمجا برعلا نوط: م وسنن لا ابق عفلايدامعلاو سامقلا ىفلال_هفوأ لبلعتوأ ْ

 ادهن ماده لا ةفرش ني راج ىأ "ىدابعل ل-.قو "ىدايع مهلا ة بنل او ةريأسأي هب اريصنلا :

 ةغباتلا لاعب و اويالو ىسربالف هتعنمدق يس هيفا لاقي ناكداو او مسانا دسعو

 هرقاب "الحنا نادين ىدنم « انتوي ٌميفندقنام كلل 0
 لاقو سدا م نب سابعلا سرق مسا دربعل اونا ديبع دعبكد عب ىلا انتي مضض لو

 عربقالاوة-انيعزيس ه. دسعلا بنون لمتأ
 1 ىشءالا لوقف دسدو '

 لامس نماهقو درع ديبع عطقي 35 مورا اود ىل ع مام ل 1 0

 :دييعىلا بوبا ماك ديدلاو ىفزح ىف ىأىداس< ىف إ_>داىلاسمت هلو فو ناطدهيتا ْ

 رعاشلالاهو ”ىببة.عاولافاعرو سدقلا:

 اعد ببال نايدش تسطع الذ - ”لغ عدس ىف ”ىديءلااوبلص مهو ١

 ١ اولاه ادي يقل لون مهل لاقي ةعاضق نم بان> نب ىدع ىنمن ادب ىلا بوسنم”ىدبعلاو

 هلوقب ىشعالامهانعنيذلا مهو ”ىلذه ليذولا ىلا ةبسنلا ىف
 نياوهوروءالاويغورم ثق نب هللا دي عريشق ىف ناديعلاو ديبعلا ىماركسلان كد

 وغو ريسُتق نبدي و اع نب ةدسعنات ددبعلاو ريما ةإس وهو ريشق نب ةاسنب هللا دعو ىيبل

 نب هقلادب«ورع نيهللاديعو سابعنب هللادبعتلذايعلاوةيواعمنيورع ني ةدسعوروغالا ا

 اداّرءلمدعأوا ددتعتم دتءدقو أمهملا ارمضاحل!ئشلا ددتعلا (( دنع )ب ىصاغلانيورع ْ

 اهرمسكو هال احن دّدعو دع سرذوأ كص م نها تدتعأو ىلاعثالوق هنو مويل هدعأ ىأ :

 هندءسالل د1 ألا ة.ةدعلادامعلاو قاهنا ماتلا ديد مااوهتيكسلاانب لاق ىرج الدعلا |||
 ) درعو أد كنأو اداتعطضلاعدةلااوهءامناو هتل اوهتبعأ ىأءداتغف ||

 لين- داعي تيدهعداو » لم رئال غاشند لكحن

 نادت عيل اب صأو ناد _ءوودتعأ |عملباو لو هملعفأو ىوقو ىرامز ءمللادالوأ نم دوخعلار

 فيقلتادرهلا ( درع ) عير خريغو ءرغ لوعف مالكلا ف سيلوداو مسا دوتعو مغدأف

 | جراوملانم فاصتدراجتلاو هفمذوخ ا مدرع مسا ثاكو لاق نايرعلا دردعملاءارغملا لاق ||
 زحارلا لاه ةطبلبلا»اسنلا نمدرتعلاو د رمل نب مب ركلا دبع باضصأ |[

 فرعأ طابجلا ناش لثك « فاح نيد ةبدردهع ْ

 ليلطادشنأو ب زل! نم رش دبنعلا (ديفعإ) رئاسلنانيالادااسعلا ودلعلا ( دلعالا

 ٠ دوهعلا ب طانعلا سور .» ةفاخىف سل .ءااكادغ

 ددعلا مسالاو هتضحأاةءاوثلاتددع' (ددع ( ٌةس لاءدارطلاسوءرهمسشلاف ٍ



 (هبع) (كادلا با) 514«

 || كيرهلايدرظلاو م-متزجو م-هلعتمتأ اذا عوةلاتدرطو لوالدي رط فاشل او هدهد داو |
 نم قرتسباءؤهو ةعاسمولاةدب رطااو هزيسغو دمص نغ تدرطام ةدي راقااو دءصلاةلوا نع

 ْ خائشلا لاق .اهباكربتف حا دقلاو لزاغملا ىلع عضو ةزحاسبيؤةبسق ةدي هاب رطلاو لالا

 | لمادهمللا سهلا نغض تموقأك #8 هر ذةديرطلاو ف اقثلا ماقأ

 ناتسزف م_هلاسقي ضءد ىلعم- عةذعد ل برها ىف نارقالاٌةدراطمو نود رع كب رظلاو

 | اوشا رطبة دبكلللا نهابرمذكادوهلذزطم ساذقو دار طاا |

 َ 1 نرفغلا فضنرعاثلا لوقو ىرذت ىأدرطتراسمم 0

 1 .رودزاةلخ لالكلا دعب وى ىرحاذا ميسنلا درطمن اكو

 د ليحل ادوطلا «(دوط ١) شس-ولا هن بيس ووو

 ١

 ظ

 هسسبلا رس | يدم اميمص ا  اممومسمملا ا اس يامج ب وس مسج امس سجل مج تاسست يس جالا رج يس ومما ميج سلا ١ 7 جيس ١ ياا قا

 ةمرلاوذ لاه حواطلا لا ءدواطملاو خوطو فّوط لتم لاس! ىفد قط لايو ميلا
 دواطملاه سو ى- لوهلا ىلع 05 هسفن الفلا ن اج ةةثوخأ

 وتم دع عيب اوزحلا فالخ دعا (دع) (( نيمار )
 : | 0010 لاك

 ْ ناددعو ناشخحب ل_مر كلان نادبعو تاركورتْل مم مضل اننا دبعو دابعو ديعأ وزر زرع

 ْئ ظ 1 1 ةملابءادو.عمورصقيو دعا تءولادلا ةدة ثم

 : د ددنأو فّددو

 1 دنع موقنم:داط ادوسأ 3 ةلايآىلا علا ب تا

 ْ ٍ . هفاضأو ثزغاطلا ديعوأ ارقم_وذهبو لاه ةتانضأو وغاطلاذبعو مهضعب أر ةهذمو لاق

 | انناو لاسعق ىلع عمال العفن ال عمجج اذ - هسلولاه# توغاطاا مد لاقبانمذ ىن_هملاو
 ا رعاشلالوقامأو توغاطلا مدا ىندملا نوكمذ سدنورذح لثمىل_هذ ىلع ىنب مساوهألا ٠

 ديءوك اماناو ةمأ 5 ومكمأنا ىدبل أ ردح نب سوأأ

 | نيبد_.,ءلوقت ءاذح ىعو لماكءلا نمةدرصقلات الةرورضءابلا مطاغأ لوة:ءاّرفلا ناف
 | دمع قي رظطلاقي لئاذتلا دسعتلاو لذلاو عوضللاة بدو. .ءلال-طوةندوبعلاو ةداويعلا
 اهكرةنيفسفف رمد: لاو ةريقملا ةنمةسل !ةدبعملاو لاذملا تاراطةلاءون ومال معملا موبلا#

 ظ 3 ش خادرا مئاوج ةريسطم رمال ارو '

 | لدجروثيدسحلافو داسءالا ل ذخحو ادنعيذ:نأوهودانعتدسالا دسفتلاو |

 ظ رعاشلا لاه هلثمذاعألاو ارز دعا |
 00 ' ناد.ع و اواشامرعانأ 5-0 مويفترثك. دقؤ حت وقى دعب مالع

 00 راسا او دا ةلذزكتفو
 عمو عبط ةىل عسب رغون © ىر دقو دعس رغم .عت

 : وى يلام كولا ذقن ادبما مهاوت نم دسعتلاو كبت دبعتلاو ةعاطلا :داعلاو

 ظ كير ايدعل ادي زووأ ت.ظعوأ هتلس ار تاك اذ اهب عدبأ ىو-ةعنالفب دمعأ تنكشلا نبا
 ظ قدزرفلالاهإ فنأ ىأدبعدقو ةفنالا لثمةدمعلا ممالاو فئالاؤ بْضغلا

 م ناديا باكو مم أ نأ دعأو 5 مهلثم ىف ىمالخأ كئاوأ :

 لاه



 <41 ْ د رطأل (ءاطلا لصت)

 ناس لاه سات اورفطا ا دادلاو ىلقالا نمرقك الان زولا ئساغاو ا
 يصةدامملا ف اههدلبانق « انتوبب لوح داضاارودقتنأر ٠١

 بي وذو ألاف ةراخغ مارب محفلاءنا درصلاو هلا بو تنم ”ىداصلاو
 :اهرانغئاهدفةدن ل اذار اضن « نئانماهفنادضلان هدوسو

 ءادمسضو ةظءلغلا ضرالادصلاو داانغادملا ىهفرو دقلاابنم لوغت ىلاةراخعاامآو

 ةناديسصلاو لاقت لوغل هنا ديصلا تيكسلا نب لاعتدسأ نب نم نطبءادصلا ونيف دلي مسا

 مالكلا ةريثكلا قلم امشي !ءاسنلا نم
 دووضموهف ااؤشلجرلاد دقو ماكل ةدؤشاودؤشلا( دأب (داسسنلا لصنل :

 : : ٌدضا (ذدض]) هدعدحازا ادأض لح رلاتدأض ديزوبأ حو هكزأىأ هللاهدأضأو ؛

 منام الو لوو 7 د ةنووأ| ادةضمواعنون وكيو ىلا عتلاق ةعامج ضان وكت دقو هلئضدي دضااو ذا دضالا داو
 هلام !ادملاو هل زدكسح الو ءارطتال ىأةديدضالو هاّدشال لاقي وناداذ:ماههوهداضدقو :

 /بذغلجرادض دضاأو اى المىأ اهدي هنرقلا دض لاقي درع ىفأ ن نع »للملا تسفلاب !

 : رعامشاا لاق ىلح دغرض عا :

 دغرضه يال لمخلا نا. قالو . اضراوعوانقم تنشب حلوا ؛ى دع دك ا

 ايضشلا ددئفشا دنع ض )ب ىنثلان مفرصت الو لو الان :فرستة رفا 2

 ناكسالاب ادهض دعي حرج ادمض .( دعا) : هرخ آرب رك قيما. هناي ول موهو قجالا |||
 | ةداعض ىلءانأو نمأرلا ىلءاهب هيرضاسعلايهدةطاؤلاهاعروةباصعلا ىهوداعضلانهدشىأ |
 ١ نمل ؛ال !تعمش لا هد سوينلاو بطرلا دمضلاوةاياذملا دعضلاو هملع تفرشأ ى أس هال نم 1

 فلا ءذهدمن نم شقأ ع رغلا لرلا لوي اهلا ذرو مغلارابخ دمضلاو ضزالا وهذ 1

 .بيوذوأ لاه نلملخةأراادضت نأدمضلاو |[

 ١ دهن كو نافيسلا عم لهو 3 !دلاخو نيد _هذنا مكى درت انت 00
 ةشبانلا لاق منلع نأ ىأ ا دضدعضي ريما هلم ن1: لونل ندا كي هرمكلاب دعضلاو

 دعض ىلع دعقنالو مولظلا ىهنت 3 ةيقاعمهيقاعف كل ادع ن دو 2

 ادم أو نيدو أ هلقعم نم قربا أدمض نالف دنعانا لاقي قالا نمرباغل ا اشي أ دعطلاو ||
 هسارنالذدعُدو هنوح ف تناكحصو رهظينأ لبق كلذو ةصوالا هتفوحتاذا يقرعلا | :

 هتدوض ,( دهض )> دمضتف هتدمضدقو . ةمامسعلا الخام بوثوأ ةءاسعب هش ىأ ادعت |!

 | ا .ثنم لك ىأ دحأ لوكبصا ةدهضنالفو . راط_طمرووقم ىأدواضمو دوهشمو هذ
 لعف ءرهقينأإ 1
 | بهذه هندز هرط لاؤية كي رلايدرطلا كل دكوداعبالا درطلا (درط ) (انل رسب 1

 | مهدرطينالذّرمو دي رطو دورطم لح رلاو ةئيدر ةغلىفالا لعتفاالو لعفتاهنملاقئالو |||
 فاعل رظأو اهبحا او نم اهتمهضى ا ادرطوادرط لبالا تدزط ومهّؤ كيو م -هلشي ىأ :

 تيكا !نيآلاق  هدلب نءومجارخاب رمأ ىأ ناطل ل اهدرط أ نال فو اهدرطب تنمأ |||
 ىذلل:ديرطوه لابو 1م بهذا4تاقو ك نعمتي ذادندرطوا دي رط هتريضا ذا هتدرطأ ||

 يت 0



 (دءص) (لادلا با) ب 1 ]

 1 | جانفاللزكحص تاب ومسملا ةانَقل!ةدعصل او اهب عضومرصم ديعضوالو طذا دز ىأ

 |'  لقاهل م ميرلااغيأ « رئاحىفةشانةدعص رعاشلا لاه فرقثت ىلا |

 بي وذو أل اه ساءقريغ ىلع ”ىدعاصايبلاةمسنلاو س-ولارج ةدعص تاب وأ
 ْ علضالاهياعتاةشا مشكلا, ه ارعطمايدعاص قطا ىرذ ظ
 : قواد أ | دوصه ده دز هدهص دفص ل دو دم سفنت داو مضلاءاد_عصلاو ,

 ١ ىأا دابفصا هن دفصأو نان ولا اضدأ دقدا اوءاطعا !كيرحاا دفا او دءؤصتلا لإ دححصو

 د دوبقاادافصأالاو "لغودمقو دق نمريسالاه.قث ونام د افصل اوا دمع هل تر هووالام هشطعأ

 ارجمدلص) دوغض نمي بأ لبث ا ىفو جيلملاايأ ةماعلا ه.عسترب"اطد رذصاا(( درغص ]) ]
 00 | ةيور لاق دلصنيمحو ٌةدلص ضرأو سام باد ىأ دالصا

| 
 ا

 أ ارانجر خلو تؤصاذا ادواصرسكلايداسيدئزلاداصو هلجالانيبملادالسص أقارب
 أ ىذلا سرفلاو ىلغلا ةعيطبلاردقلا دوانلاو لددلادامالاو هدنز داصى أل _-زلا داصأو ١

 ْ لثمديدسثلاى ولا ىداللصلا رزلص :ةقمكلا ىأ دالصمو ذوا_م َةقان هقرفالا
 ومولد ردي ىدطص لجيو ميلسو رزطص ل جس لاسةين اندم اذ ميا اوءاسبلاو مدنطصلا

 | اقاه تفتااذا ادادخطصا دصاو عفااي د الص عيللاو مضاان دال لو ةادؤلص'

 ألدحالا ارهظكدءدلار داغب مكلاونأ لاق ظءاغلا عفترملاناكملا دمدلا دود“ ْ

 | ارمضءدمههدووةروراةلاصافعداعصلاو هلفوحال ىذااودو تءدملا ىف ةف) دمدملاوأ

 ْ !1 0 5 لا مماوملا هيا ادمدي هنالدم_!١دمصلا و هدضق ىأ

 ظ ديصااد.سلات نأ: فيذحاهذخ « ه4 تلق ماسح هتواع

[ 
 ا نا.شرلا لاق عب رمسلا قالطنالا دا دععمالا ( دعم“ الد ودة ى ديد ثتلاب دوصم تربو

 ادهتدهّن لافي زعلثم. :ادقرااماذ'هنماطلتانبب .. ادععمأ اذاعي رلل موس

 هنمو نهاودلاديدانصلاو رطقلا يظع ديدن صث غو عاضتشلادمسلا دي دنصلا ,( دنص

 دمصلاو ىراللا بارسلادملا 6 9 ردةلاديدانص نمهتنانذوهث نس الوق

 |ىأ ادي ص: داصيوةديصيهداص . (( ديص هتددطص ىف ةغلسمشلاهندهصو لدوطلا |
 ||| هيداصيامريسكلانةدمضلاودم_فملاو د.صتنالف حرخو دمنا ذيأدصا!و هداطصا |

 ٍ ءاملا مدتاداسلا رسمك, و لد رلا فقدت نءةغلفاضي ا دمسص و دمص بالكو د ومص بتلكو

 | لصأو ديصأ كإءاللنق هثمو اريك هسأر عفرتئذلا وهو دمصالار دصم كيرلا هدمصلاو
 ا اسم تقتل, ال هنال د منص كال مال ىل قانا لاقي وه-.ءفر هسأر ىفءاد هه نوكسس»,ريعرلا ىف

 | تمصانماو املا رسكبدنضهتملوق:ءاذ نم تاغتلالا عمطة دال ىذلاكلذكو الاسثالو
 || رو ءاوروءنال روعا كلذكو ديدشنا اء ةمصاوهو هلع ل دَارإ_صأ يفاهتصعل هرقءانبلا
 واولات بلفور اعود اهتاقل كاذالولو ف .ةؤمالدلاوزلا هم تفذامتاو ذخاوامهاتعم |

 او بو.ءلاو ناولالا ىفاذه ىلءهناو.خاء وح ل عفا هنأ ىلع ىللدلاو فا ىف اهتناقاك انغلأ

 (لابقيالاذانهلز عمسي ل ناو ىعسانق كاذكو ف.قتتا حرعو دوءاولاقانئاوزاو دوما

١ 
: 

 اتتتاتسسس#

 ا

0 

 ااو



 05 ظ نس (داصاالصفإل

 ظ ايوا ىلا نيرطلا هيأ ذا ةنملاوسلابقر قعدت ادس هاو ند اا

 فعءاضأا نمءالعفوشى :ودهلا ىلع ىنال تاقوءا صك الوءام لثملافوءاملاةيذعة مك رممسا ْ

 ىدعسلا ىعسدعلا ة تعنب رارضل فد شنو منلاقفا

 ايرمشمءاةص ضاودخأ نم هسا ماه طيزي د تسون مىفاك 1 ٠

 اني نأ ل.ةاوحاص اذا « ةداذوالوهءامادربنودكرب 0
 هز مهي لف لس «نء الد ريد املأ ىف هن ءتلأسوءاعدص لام زمهلا,“ادصلوةيمهضعنو ْ

 د ا خا عأ وقنةذملا ظاغتنأ لبق مدلاب طلملا قدقرلاهؤام حرا ديدصو
 لمادشنأو دسو دسو دصو ّدص بج لكس لابةيوورعوب أ لاق لبلاد _هلاوةذملا|

 : الهمنيتصنيبانصتنكو « الوأك تلو بت لغل أ ةمامخالا |

 درصلاو دربص بذكو درمصد .دوا درص امح هيدحأ لاقي صل اذن !ت 5 نصلا 6 درصإلا

 ىل_رلادرمسو مورا فالس دال_هأ | نمدورمملاو درمس موب لوةت برعم" ىءرافدربلا ا

 عجاسلا لاف اهو رسدربلا دة اريصمودرصو هفادرمص درسصي يسكب

 اضأ مهساادرصو' هنع ىهتنأئ كل نء ىلقدرصو ادرينأ ىشت ال #2 اذريس ىباةرنيجأ 1

 ةّرهْنب دراصا اولي ' هذفان ىأدراصو دارمدم «_مسو ىنارلاهدرصأو هدحذفن ىأ ةدمرلا نع

 ل جا ل ا طيةسس ناف رعت ادريصلاو برسعلا نم موق ٠

 0 ناسألا قاطتهنادر.صهل » ماش ثنمر دغأس اناا ىأو ١ ىفايذلا ا

 رثأ نم سرغأ ار وظ ىلع نوكي ض ا اضي ًادرمصل او نا درم ها عدل اورب" اطدرمهلاونادذ ىأ ٍْإ

 .ايرصتلاو ىرنانو د! دب رمصتلاو هفءامال ى.قر غدي دشقااو مضاايدا”رمصل اوري دل ٠

 دردل اوال_ءلق ىطعيو ا الماق قس ىذلا لالذكو لاقم ىأ درمهم بارش دلما ءاطعلا ىف ْ

 بدن عطوم دخ رصأا (دخ مس ةدئاز ميملاّتأ ىر أونبالا :هِلقلا ةقاسنلرمس جلا
 رعاشلالوقىف بارمشلاهمل |

5 

 اد _.عصت ل.كلا ىلعو للا ىف دعضوا دوه ص لسأا ىف دسعص عا موةلاذللاو

 دعص ار راسو ىنذم ىأ ضرالا ف دهم سةخالا لاو دغمهيفاوةرعب لو ديزونأ لاق
 (ىلوا لا مامهنب هتلادمعا) دشن و هنردغلا ىأ ادع صتدعصو ىداولاف

 عرفأو دالبلا ىفاروط دءصأ »* ىنيعظ ىم زم مورل ا نيرتاماق

 هقماعن لاو موقلا سن ةمع ضف هند .رط ىدخرصلا ع طك ذإو

٠ 
 ا

 ىديعصتو يارفا كنمهدنال * ىل طه ىنت اف ناد تدركن اف خامعشلا لاهو ش

 امونولا فالنخ دوع دا اودي دس ى كيرلا, دعس باذ_عو ىلع قش ىأ ئثلا ف دهدتو
 1| د بلوط قووحو عضم اب ا مضلايدئاعصوزعرزئا عزو ل-ةمدعسو دئابعم عملباو

 الأ لاك لأ ماعداو ندعم طءتنحي دق ىتلاقونلانمدوءبا او دوؤكلاةةءلادوعملاوأأ|
 ان.ءاتلك نأ |متدعصأو ةقاسنلا تدهس أ هنملوةت دوعصااوةما1نانيلاهل 2 2 رعاشلا|
 ا دددع_ص مصشىلا.ءتدإ |اوةاضرالا ءبحو باع ل اهو با ارتلا دمعصل او ءارغلا نع تالا

 ادعص هل تابنلا اذهاضيألابةدو تاهرطو قرطو قب رط لم تادعصو دعص عجلاوااز |



 (هدد) (لادلابأ) ؟ "م

 0ك 0. مج مل وذو ماس هب

 ْ : /ةدسع وأدشنأو ربو روز لثمد دهرش دورمُدلا عج بع و تيا ومدخل ومداخل هد رمش |

 : 5 ا ادرم لا ىوربو ادرمشلاة لاه ادرطن اك الد 5-3 ةدئاتق ىفمهوكلسأ اذا ىدح 9

 | ىأ مهفلخ نم مهب درمشف ىلا عت فوق هنمو درطلا ديرشتل او دالبل ا ىفةرئاس ىأ دور ةمفاقو

 مضلابدكشلا( دكش ١) مياسنمنطبديرشلا ونيودب رطلا دي زشلاو :مهعخد ديو قرف

 ريش ةداهكا] (دهش )ب ءاطعأى أ ادكثهدكسشي هدكسش ل اوقترد_ههلا تةلانوءاطعلا

 : قرزؤلاءاهلانو ته ل>لادوهثاوناهناعرو اذك ىلع ل رلادهشهنمل وةنعطاق

 أ هرضح ىأادوه هدهشو ةئباعملاة د-هاشماو فلحا ىأاذكب ذ_هشامهاوقو شفخالا نع 1

 ْ عكدو عكار ل_ئماضي أد هشورد_طملصالا فوهوروض- ىأ دوه موةو دهاشوهن

 ]ا

 ْ د هاشلا دمها اوداهشأود هوهسدهشأا عجو»# راكد مده طم) ورفسور فاسو بدو ؤ

1 
 |انالسف تدهثةساوءاهلاناذ_ هواهوز اهتعباعىا ةدسغم أ هاو ءانهالب اهجوزرض> |

 ١ | لقا ادبهشلاو نمانلارض# ده ك لاو قرضحأ ىأدك الم! ىفدهشأو: دهشينأ هتلأس|
 ًادهاشلاو فورعمةالسصلا ىف دهشتلاوة داهشلا ممالاو نالفد شتس ا دقوهقلا لبس
 اال_بوأ مدن ءاهحتنم عضو ءران ؟ةقانلادو هد لاسةيو طاخم هناك دلولا عمح ري ىذلا
 2 اهدوهشهنعمامىرتلاو4 ٠ او.عتىرباسلا ةعتءاشل  رعاشلالاف

 ْ ىشعالا لاه كلملادهاتلاو نا_للادهاشلاو ١

  ديثافهقادهاشاىدهاش ىلع ه ةمعنكلارئاك قيسحعالف ||
 ةءمارعاشاالاقو داهش عجلاو اهنم صخأ :دهشلاو وعم ىف ل ءلادهشلاو دهشلاو
 لاباسانمىأ . داهش ايكبلي ريلاب ابل هه. .ءالمىري لا نمحدزىلا ظ
 أقم طئاخلاهب تملطئش لكرسكلايدمتلا (دش) "ليسع ىذملاو ىذم أ لجرلا دهشأو
 دنشلالومعملاد.ةأاو هصمدأدم_ثدد.ش هدام لوقتر دصملا متفلاو طالدو أ صحب

 |اذادهثمةأ صاو هتلءادهاثراص ىأ هنلعد مشفاذك ىلء هدب شأوءادهشلا عهلباو

 ا
 ا

[ 
 ظ

1 
 ظ
| 

 0 دمشمرسهقو ىلع هلوق نم د> اولل دش 1”نا_. دا ١لاهو لاما ١ ديدشتلاب دمسشملاو

 أ عفر ىأ رك ذيداش أوئثلابتوصلا عفر: داشالاوةد.-ثمحوربف هلوق نم عملا دكملاو |
 هنفرءائشلا بت دُّشأ ىسعلا لاقورمع ونأل اه, هردقنم

 أ درصاا دذطودنق رحأف هتباصأ ا رضع دعمت نرعشلا هن دم( دز ) اصلا لنصف (
 ٍ ظ

 دودؤصوني ردلا,نادضد موو هر - دما ادد دهدد رسكلابرامنلا دذصو حاص ىأ

 أ هنعتم ددص سهل ار ع ىلصتءاب را دذصأو ةديدش ىأ دوضيص ةرذضو رحل ادي دش ا

 ا ش٠ رعاشلا لاف ةغاددضأو هنع هقرصو هءمدادص مالا نءهدصو ضرعأاذو دص دصب ْ

 : ْ اول افون نع ىفاوكادودص 0 مع ف. لان ساذلا اودصأس انا

 أ ضاوأ هراددد ص ىراد اق برةلادد_صااو مضئأاديدصد هيو دصيدصو |

 : ودهديزو لاف نادرا سند نم ىهو ةسودد دشتااو طلاب داددلاو فزطظلا ىلع تهز ْ ا
 هه د ممل لاح هع



 نو (درش) (نشلال سف
 هس سوس سس روج ووو سس سر سرس سس سس يبس سو سس جس سسسس سس بسسس اس ا ااا

 |دسع وبأ هاكسريثك لام ىأ داوسنالفلو هلةثريمالا داوسو ىلآةلا صو ذو اسالاب نعي ٌْ

 ا ءواديوسوهوادو-وهدوآكلذكوهتنح تاةلاذاو سو اءهارقةرسو لاو ةفوكلاذاؤسو 2

 ْ ريهز نب شا دخ رعش ىف نيسسلا حفيد وسلاو رواتدصدد_علكو م-ممماعس انااداوسو

 0 ءايوادل صأو هيرراس ىأ اداوسو ةدواسمهن دوا سلوق: رارسلا اولا و سق لام سوف 4

 تااهكموقءاسأ ةدمس تنأو تدنز ل سحلا ةئيال لسقو صاع لاوهو هداوس نمل د اوس
 ةدمسى الاون ا دمسلا عم4لاو لمر دمس لاقي بئذلا دمسلاو داوسل!لوطوداسؤلا برق 37

 1 هنمدلانبالاق هك مساناديسلا وة نمدمسلاو نو

 فقاو نيباكر يف ”ىثبح ارق « ةودغل الاىفنادبِااارقّناك
 ءامهلاو ني سلا مضي دهسا او ا دهسس لمس سسكسلاب ل-رلا دوس دقو قرالاداهسلا (دهس

 ىلذهلاريبك و بألاه مونا!نمليلقلا ||
 لجوهلا ل .ماناماذاا دهس هه انطيمداؤفلا شوجهبتنأف 0(

0 

 هملع3 دقو ةدحاولا هللا عفلابةدشلاو ةدشلا نيبديدشئم ددش ) 2 نيشلارصأ ْ

 و عفارا ىأ راها دشو ادع ىأ دش دقوودعلادْشلاو هملع لج ىأ دش دي برا ىف

 ىرينعلا ضءءر نبا لاقو ادعى دةشاوةدشا! نءائشاادةشاوهاوقىأهدضع
 دّد_*الاو هشدد تلا ئثلا ىف ةذاثملاو سرف سءاودو ميزئىدتئافدشااناوأ اذه

 ل هدبو.ذخر ةقيوائ اهو ةذعانلاىسافلالام هته ةيفشطرطل
 4 0 7 5 1 5 58 ه 3

 ناف عقاوريغف.عشنلات او دنمتلعذ لع ناححصام ءاّرذل لاف رداوذاا نموهواذدأ

 5 لادلا نإ ان#دييب ْ لع_ةبناق تددمو تددر ىل-ةماعقاو نأك امو فعأتةةعلئمئعلار نا همم لعفت

 نم هلعنوهلعن هلعوم شدو هناي هدش ىهو ةر دان تءاج فرحأ هثالثالا نمعملا موعتم هدم

 هعوس لا ءاضيأ اذ_هلثمءاجناف لاف هءنو هغيشي ددملا "و ىناثلا برشا وهو للعلا
 اذاث مضاادك رشي نأ ريغ نمرسكسصلايد او فرح ءايس دقو مضلا ل _صأو ليلو وذ

 ١ ىل-ءءاجد_>اووهو نيئالث ىلا ةرمشع ىفامتنيباموهو هنو ىأم 3 ثأ غلبي ىتح بنا٠الموسع

 لم انأو لاس ل هلا نمهلدح اوال عجوهلاشي وامهاريظنالو بر.الاودو كن لم |

 1 مالغلا غلب لاسقي هنال عملا ف نس-وهو دش دحاو لوي هب ويس ناكو ربك اًذموديدامعو ا

 ملم ولو سْؤب موب مهلوق نم مذ عج وهاسغناف مئأاماو لعفا ىل_ءتيلعف عمال نكلو هندش 1١

 َدْدوُأ باك أو بلك لم دسددهدواو لاف نملوقامأو منوةمعز لوقت عملا عجبوه لاقيو ٍ

 تناك اذا للا دشأو ة3ث ىأ ىلءذ ىلع ى 3 ىندب اص ديز وبأ برعم نم ععسئرو»

 ظ ع-4لاو دورشودراثوهفرفنادارشوادو رش درمشيريعبلا درش (درش) ةديدس ناد هعم

 ا

 [ةتحبوسيس

 ل عارض ل 1



 نيعنو.# هنو ناك « را وج ىلعءابفلا بأدق 3 ١
 ةمرلاو دلاع رعاشلادباسدق لا . * نتسللا لثم 27 أر وبصأ

 عسب © ]+ ةشكرأ ف زعتتو ْ

 ش ا00 ا رتارل دعا 9 10

 ا 0-01 خد رو ىنز لم ةعامءلادن سود اوائدتسل وهن دالءد:لاو

 هردقتة داسيعو م-هديسووفةدزدسو اددوسو ةدامسمهدوسب ْ
 || يد : نال كيرلا 000

 ال لثمز زم #لابة دئابس ىلع عمجج هنأ كل ذ ىلءلديامهلربظنالو ارم "كرس ل م موهو ىلبعف دبس [

 ا م ا هلعق ىلع ععجو لعبف د سري دقت ةرصبلا لهأ لاهو ةعئاسو ع مستو :لئافأو لا 5

 ْ دّئاج ىلع دم-اود للا برعا|تعجامنا اولاهو ةداذو دئاذو ةداوو دئاف ثم ادن اساو هج ْ

 | ءانب قا اللةدئازددوسففلادلاو زلط ىلع اف عبذ ممّن ال ساسقريغ ىلع ز هلا دئامسو
 '؛ |ءارفلا لاق هلم لجأ ىأ ن الف نمدوسأو هو هموق هدو لوقتد قربو ب دنج لثم لاعذ

 1 نعهموق دن ا سوه تاق مهديسن وكي لءلق ن ء هنأ تريخأ ب ملاخ

 و وب مالغ اذا كاكا دبس امالغ او أ قمم أدل 0

 ظ 0 مجالا فاالاذرعتا وضأ رعشلا فز ريواداديواداوسا رادار انا 1
 ا تيكاداو دنس دوسالاربغصتوانأ هن .دوسو تهندأ تن ناود داو | هنم سهالاو نينك اس

 ِ ْ 0 زكرصملاء الا فذ "ىدسأوبلاةبسنلاو داولابراهتدق ىأدوسأ

 1 ١ سس لاف هثيعتروع لق: لس زل دوسدقو ذب و

 ظ .هقئان ,ضس ”ىهوةلانم س.ق ٠ <-:توىداوسكلمألوتدوس

 1 ةلسحالو ةصينق ةلكىأ“ ءاضسالو ءادوس ”ىل-«ةرا.ةانالف تلكو تدس لوةيمسهضعنو

 | نادوسالاالا ىدنءمكلاممهللاسقف ىندملاادبزمموةفاضوءاملاورقلانادوسالاو |
 ْ ةأطولاو لاللاو ةّرسحلاتدزأ فات ينءمكسح اذاملاهءاملاورقلا اعنا كلذ فنا اولاع ظ ٠ْ

 ْ | دواسالا عهباو داوسه فو تادحلان مما دوب الار بج اوارمل ار ةطرابفلا» ادولا]|

 | ماع لك هدلج لب هناليفاضمري_غجل اس دوسأ لاي لعف ىلع ع4. ةفص ناك ولو مسا هنالأ| ْ

 ّْ [اعيجبددولاونوالاداوس نمهن د سف نالؤ ىندواو ةكئاسب فسمواالوةدوساىن' الاو 1

 ظ ظ لاه اهراندأ هيىوادتت رعش نم ىلابلا حملا قدت ن أو خو اديوتلبالاتدوسءاجنلا أك ||
 ٍ داو زعملان مدمس ان نمريخ ناضلا "بث تيدا ىفو نمار هما نمدمسلا فا كلا | ٍ

 1 0 ديال مانفقا يعدل ل هل تند ماعةاش هيلع فا 3.

 | يملا ايباد نامدابم نعم يكلم ايو نولعبلا دوس هم نال ءانوهلوقو

 0 ىشعالال اع مهلا عج دؤاسالا مث ةدوسا عنملاو ْ

 ايكو قسرا ٠ 0 , مكمف ناك دقوأبنع هانت ٠



قي طضالا هاه دمع .وميداو لكب لثاافو |
ٍٍ ةلتتاوعمرت نه لوقا ىدبعلا عيرق ر

 ْ 

قيدع ءونب داو لكبلاقو وهم .وقىلا عج رمددم لاافلئاب انقلا
 : امأو ميت ني ةانمديز نيدعس 

 | دعسأونبو نزاو» نب ركب نب دعسوهو ملسو هملع هللا ىلص هللا لوءرر "الأ موفركي ني ةعس '

 اعوهأوثلانعلئشاذا دمعت م هعسأ لثملا ف مها 0 ذتوهو برعلا نمنطد

 : هنم*١اشتءاممراصف دعس هو دعس عج فاس رحد ذأ :باامهن أدل + لاقي هركوأ !تحمأ

 الو ىم رم للملا يفو لبالا نعام لضفأ نموه تينا نملادوربنمةيد.هسااو|
 /فيعاذملا نمال ارا ةهقو لاعزخرم_غلالعف مالكلا ىف سل هلال ةدئ از ن ىنلاوتادنعيلا 00

 ةنادعس لاقي ىدثلا ةلح هيد.سمتو نا دعسلا كبح هل لاة:لوش تدنلا .اذهلو

 |تانادعساا ىمسترافطالا اه "5 تانهثراهلا لفشأ و ريعبلاة رك لادم ومودنثلا |[
 نازملا ةفكتص لفسأ ىف ىلا دّقعلا كلذكو ضرالا ىل: ىتلأغم تشلاةدةءاضيأةنادعسلاو
 لر مب اودسالاءامعأن .ةدعاوءاسانرئاطلا ادع نوءادشعانالاا دعاس |

 تالا يشاع وملظعلا ىف ملا ىراحجتو ركلاوأر هنا ىلا“ ااا ىراجمد_ءاوسلاو | ْ

 م-هلراد رنج ىتتوةدعاس ىبةفيقسمسهلو جرزملان معوقةدعاسوتبوؤشسى زاجل ْ ٍ

 دشرالو جاوع دبال ص رالا نم «* ةقوش: ةردصالادعسىلهو ٠ رعاجلا بوخاال ٍ

 دوس دقو ى ء الا ىلع .ركج الاوزئدافسلا (دذس ) ةناك نب كلام ىنيلناك مص ظ ْ

 ةغل فلاي دغسوريطلاو عاب_سلاوروأل اوريسعيلاو رمدتلا ف كاذ لات اة 0

 ىوش ىتااةديدطاديدثتاامدوة لاو عامسلاتدفاستو هريغهدفسأو ةدسعو ًاهاكس هش ْ :

 ةالولا ضعب وسمي تممكلا لاف بئذلا لاقيو قمحالا دغالا (دفاس) ممل ئ
 لوثأكونلابطول اق ورلا نم سا هن "كفا اة ةاسةنالو ع

 آ اريكت هسأر عقرادرع- دعس( دمج نوم سدر م نمهوانتيامو هقجح نمد ل ْ

 داوزالا فافخ لبللادم اوس : .. دير :خارا لاقو دماسوهأهسأرعفا رلكو]
 ايهريس ىف لالا تدعتو تواغاد عمت دع ”ىبارعالان با لافو فلعامتوطن ىف سدللوك رشا

 7 زحطلادمانملا وتك ابلاو ماا ادمالاو ىغااو ىهاللادمالاووهللادوعسلاو تدنن ||

 داممسلاا يف ل هبي نأ ضرالاد مستو هذغو ءاذغل نامه ىأ ساني دعس أ نقلل لاقي « عشانا | ْ

 سيال رااو 00 1 دافي ١ ١

 ا 1

 طا ىافلاةديدشلا 8

 قووسن ا مظوطلل| جز أ كيظو هالييزالسل اع ا



 و [سسر بس لا ...  تاهسإل ع

 ظ مهل عفنال نيذلا سورلا ثعشلا ثيدحلا ىفو هانقتا دعاه هنأر لوقترادلا بايت ٌدسلاو ظ

 ( ناك هنالىدسلا ليعم-ا نيسو دعشيو مقين اطل سلا ددب س_ غي نه ءادردلاوبأ لاق ددسلا
 1 ديحاو يلام د !اودو دبا قالطلا ن*قببام ىهو ةفوكلا ده مةدسىفرهللاو عناقملا عش

 | هنموادو دس هسامقناكو ساسقزيغ ىلع عجب مكيلاو مععأاو ىمعل لم بورعلا ىهوةدسالا ا
 | مكبو مص ةبنكب اولا نعت ك فال رد_منةضبالىأ ةدسالا كدب ناهحالمهاوق
 | . بيطعلاك ىلا ناةدسالا دنع « ةدئاعو مفص نم ىننججامو تيمكلالاه
 ||| اولا نعىعااّنال ءنع مفصأ ىنكسلو مشاكلا باوج نع مكسجيالو "ب سدل لوقي
 | نايذقنمدخت 'ىئاضبأد_ملاو فطعااةدئاعلاو وضع باهذوأدي عطقوهو بضءلاك |

 : تيب ؤذو أ لاه ةدسأمناتسلا كاذو رمعم نب اناتتس 3 لاو ىف ابطأهل
 | 00١ ميرطتفرفع هتدخأ بالا ٠ ديدح 2 كىلادسأ نم تلغأ تنفاأ ظ

 كيذكو هزر خام درسملاو ثم ديرعستلاو دال |ىفزرخلتادرمسلا 6 ريس الت ص اعْنب نا بد
 اهخسن اهدرس لبق دقو ةدرسمو ةدورمسم عردلا كالذكو دّرسسمو دورمسءز راو دارسسلا
 ادزيسلاو دب وَما ع ربألا ةدورمسأ او بقثلا درمسلا لاسةبو ضع: ىف اهضعن قاما لح ادئوهو
 هقاسلاد جس ناكحاذا ادرسئيدطادرسسنالفو :قاطارئاسو ع وردلل عءاجءاأ]|

 نادي :رمسىت الاو دي دشا | ىدن ريثلاو بحرد رغلاو مر او ةحخلا ودو:دعقااو ذد ,رمسلاق :درف

 د ] زحارلا لاه كيلغيو كواءي ىذلا ىدترسسملاو
 ْيدئرمسو ىتءهدرظأ « ىدنرعي ساعنلا ل_هح دق

 ا دمرس ( للتعتانقاطاللءالاودحاوءادنرعالاو*ادنرسسالاوهآلا_دغائأ ا دئرصاؤ
 1 ا ا ا ا ا محا سس سس سس سس سم ع سس

 اعروءءاذ_غتنس- أ ىأة دهر ”ىهدااتذهرس ّ/ د_هرسم )9 متاذلاد مرسلا
 8-2 00 . : ا كك ١ يا 0
 م وب دعس لوم علا دع سل |.( دعس نيمو ادق مس ءانسو لش ماخلصت ّْ

 ادعس دع ىأ ن الفيل ربل جرلا دعستماو ةسوصلافالخ ةدوع لاو ادو «سدعسب ملا

 ًادعسو ملسوهف لس ل م ديعسو يةرسكلاب لجرلا دعس همم لوقت ةواةثلافالخةداعسلاو |||
 [لاقيالو دوعس ءوهنهتلاهدعسأواو دعس يذلا امو فآس كسل | ارقو دوع وهف مضلاب ٌْ ١
 0 كسامواوقو ةنواسعملاةدغاملاو ةناعالا داعسالاو دو ةسع هنعاونغتسام اك لاه م ا

 ٍ ولدلاو ىدحلا حرب ىفاهبت٠ةعنرأة زم ءمودكاادوعسو دافساد_هدذللا داعسا ىأ كي دعسو ْ

 ١ روث درف:ةبكوكوهو دوعسلا دعتسو ةسحالادهسو علب دعسو حعباذلا دهس ىهؤرملا اهلزعي ظ

 || دعسو ماءهلادعسو ماهلا دعسو كلملادعتنو ةرشان دعس لزانملا نمت ساىقا!ةمدلااهآو |
 ' ردقنععلا ىأرىفنيبكوكل كن: ناكو ك هما هذ ن ءدعت لكورامس دعو عراتلا ْ

 |نهنمدحاو تحت عبارو ان“ اهنأاك منا هثالثذ ةسخالا دعمامأو .ةقساتىعو عارذ 1

 ًارعاشلالاق ركيدعسو سيقدعسو ليذ_هدعسو مت دعسا تمتلئ ابقدوغس برعلاىفو |

 تنسي سس م ل مي م يم ب مم م م م م ب م م م ا و م ص ب

 فو

1 
1 

 دج. تاوولا# 4 «يحوطسس كب

 سابنلا 4لوقب ىذلارمعم يا نات وهيل اقفدن- ملا نعةفرط ىنأن ب:تلأس ىعصالا لاق ||

 أ دحارود رسسةثالث عذ لاق مرح ارهشالا فرءتأ “ىلا عال دقو هتعبات ىآ موصلا تدرسو

 ا

 ا

 ا 01

 3 011111100 ل ا ا ل ل ميبييلا

 1 ْ اطعلاو عادصا !ىل_ممدادسلا كف دكو عب رلا مين عي فنالابدخ ,ءادةد_كاوديز



 نيا وباع (نيسلالس)

 د هدد لوقا فز الو 2

 ' رس او برغااو علطملاو دمنا الذ ن ساب وكلا ماؤرحأ الادإ تدع | ||

 ٍ د . ك1 سن نم كسنملاو تنملاو قرب قؤرز نم قفرملاو نكس لاو رز او قرفملاو طقشماو |

 ١ نكح هو نكسم ىورذق مدالا فب رغلا ضعزهكفانتزو اللةمالعرسكلا ١ واعف |

 أ نمناك امو هعمست ل ناوزياجه اك ىف عفااو لاف ع اطااو علطإ او دصسملاو رصتملا انععمو ا

 لزرنلوقتاممثن قرفلا فلاير ة ساو ريسكلاب عب راف سل سلج لاُمم لعفن لعق بانأ
 اذ_ههيدرف:سهدموهورادلا تك نالراكف هلزيدازهو الور لزرن ديرتىازلا خب الزم | ظ 3

 نيعلا ف ىلا اهلك د بالا اذهرغف ردادااو عضاوملاّن أ كاذو هنا و أنين ن نمبابلا| ظ

 ] ناديحتلاواحإ 'رث 3 ىلا فرحالا الاروك ذملاىوامفئشرسكي لو قورفلااهيف عقبالو ١
 ْ ( ةمءأ ب حدو تممكلا) رعاشلال اهو هذ دا دصسمو لكَ دوصتتم | ا

 ارتقأو ىرث أ نعب نم هضرقمكتل 5 ىهحلاوناروزملا هللا ا دكسم 5 |[

 ظ ( دن إل دباس ةعبسلا با ارتالاو دوصعسلا دن هبدندي ثدح ل جرلا ةبن فلايدضسملاو |
 . ارمهءام رومال_.5ميصأ اذا دضسم نالف مصأو داولا غم حج رذحي اعد اظءاع :رهصأ“ امددسلا| :

 | تارسلا رخو ادعت قرت اقناع دس ههجو ىلء دطسلا مصيف ثيدحلا وأ
 ا

 دّد-لاودسةلاوداد_لالمءي ناكسص اذا دةسلحرو لمعلاو لولا نمدصقلاد ||
 1 ١ - دب 10 :

 1 . نفاد نسا تطل .٠ و ا ا ١ أ

 ا ددسلا ذكر ا سوا نيب ايدْدْسا ىمصالا لاق ||

 1 ْ ا 0 ا 00 ْ

 دام ىأ سبيع نمادادسدب ثدص أ وزوع نب هدا دس همك مهل اوةامأو لاح راو لحل ءةسوفو ظ 1

 1 اتتثوأو اهيلصأاد_باحدًااهوحضو مثلا تدديسو عصف أر يبكلاو عفو سسيكف هلل اهنأ 0
 / ىهع ت دن اوزرحلا نومع تدّتسافءام هيرقلا ف تد+ 2( اولي ةاودسلا ١

 | لثم مضاء د_بدحاولاانامزاهنءاملا قس روضو ةرا عاهفذ دوأ ى ءو :ددسا م نّضرأو ٠

 , ١ جاهلالاه . هنرثك نمقفالادساذا مصابة دا ارحانءاماضتأ لاو ةر ورح !
 |ىأ امو ميلا ىثد ةذحلا جالاهباجبلا# رداد يي دارجالسإ 5

 7 حاص 64 00000



 دمنا  (لالاباإل_ ل
 0 بيوذوأ لاك مدلا قت :ارطاهب همشقرج واع اهدورب ب

 1 1 : عردالا ديزتىب هيجل د امناك ةادظااذ- ىف قنركعد

 | كلذكو عيستتلام_منيرثلانادلجج ماغتنيدلج نمال نوكتتالديبعوبأ لاف ةيذا رلاةداز او
 : 1 ديازملاوذازملا عجلاو بيعشلاو ةام لا

 || ليااربسوؤ كلذ لمعتسي امنإك ا دهسبلا وانغ لا" مالا ماي ل( نب نيفلا لسن )

 دارا لاهو راهتلا عمررللا لوالارعستت أد“ انسالا لا ورعب لاو هن دهجاذارسلا ٌتدأنأ

 : أ اهيفّناةأرماللاقيو هسف عر عتالراهلاريسبيوأتلاو هش س4 ريغنال لملل ارم مذ اسالك

 ز٠هجيل.سعا او أن وسلا ىف دأبملاو هقنخادأسو ادأسهدأسو ةؤقو باش نم ةدقب ى أ ةدؤسا

 .ديلالوديسدهلام (دبس ) لاعفو ذم حيملاذاو لعفمو فز مها ذاقدا «لاققزموبالو

 سأرااديستوفوصلا نمدبلاورعسلانم ديلا لاقو ومالا ن ءرثك الو لق ىأ
 امهنعمتل 1ىضر سابعا مدقث.دحلا فو ناهذالالرتاضب أد. - لاو ةرهث لاستتللا

و د حر فاد وش رار تعال
 إ 00 طر عو

 اطقل'خرفرك ذي ةغب انل الاه لوُسو هشير

 بيز دست ن منيعلا بج اح ىف 00 همداآ وقتدنت ل قدشلاثترهتم ِ ١

 زحارلا لاف ىرحءام نمنانآ زطق هرهطظ ىلعرطفاذا سد رلا نمإ ار ”اطذ.لاو

 لء_غلادمبااحانجلثم ٠ لوضفلااذرزألاىرتىو- »  ىلسةماهشرعم وبلك أ ا

 ليفط لاه قرعاذ اه. سرفاه. ثةبرعلاو

 'لوسغم ءانا اي ديس هتك هه َلِدَتعمتَوطاَو كول اهدنرشك

 ةيصوصألا ىفايهاد تاك اًذادايسس ًادبسوهلانقي ة.ها داارسكل ايد .بسلاو ناد يش عمللاو

 ٍ تاو ديلا ور عواد سكمزبو ادّو#نانفلافاديس فرص  رعاشلا لاق

 ناسذزلا لاه شلك م* ىردلا
 5 انتهياسحرأ نوع 5 ىدعحم ثلاث نعطلا تد ارامل

 ْ ٠ اًدوسااماذالمالاعرّدي, ٠ ىدئس ىلا باو سدعأ

 ٍ )ع, ( لل و عصخ د دعت 6 ا ىددس اوىد مع الا لاه | ب 0 - علا ىتننسلاو ىدنم لا ىوعدالا

ٌْ 

 ظ

 رفاوحللادصءاهيفكالاىرت « تار ىفقلبلا لضت عمجج 00
 ةدصسلاةروسورسك لاي: دصسلا سسالاو ضرالا ىلع ةب.+اعضووهو ةالصلاد وصغةامو ]| . يخل 20 7

 13 فطير نب دمج لاق ناو هسأرأطأط لجزلا دصتأوربعوبأ يهرب ,

 اهبارالىراستلادومس ٠ تدصحأ اهنتز5 لوف لعينو لير اناني
 أ ىارعادشنأو نولتدصسأ ّنومداسعم ىلءّنهلا أ ةمز أ لوضذ نيولو نار امل لوب '

 ةداصسلاو هبكرتلاهلأط أط ىأريعبلا ينعي ادصمأف ىلا دص-أهلنلقو . هدأ نمأ# م
 2 . ريثك لاق نافحالا نضا يهاو رظذلا ةماداداصمالاو ةهلا فاضي أ دوصسلاارث ماوةرجنا | : 4

 جرار نيدو.ضلا ل تيعداصماو ه اند_دع كا ذنااغمالَرغأ |

5 
 002 مستلم يصح 2-0 مص داس يسجل

 اماو



 فيا. ىدرصر ١+
 طخر ج ذم نم نطد مذاب برو لد م ادي هو ىدانزلا كلذكو تدناضبأ دا رااودازلاب 7

 (دحربذ ) ن نمل ايه تمارا عجدسيزموديرلايكاكدمسيدر# | ||

 زااو عال الادار دزالا قاهفاي ىأاذر زاهدرزب رسكلاةمقالادرز . فدرعمأ 1
 مفاد لوقت ةيك ازأ المف هنو عسديالئلريعبلا هب قنذك م. داررلاوتزاطا غلا ا

 اهضءو عودا قاح ىل-خ ادتوشودرعسلا لم «درزلاو دور ْسَقااو ةشفاةوزاالا

 خامئلاوخ رار نيد رهو اهءذاضد ار زلاو ةدورزملا عردلا كب ركل اندرزلاو ضعب ىف
 زجارلا لاه دغزيريعبلا دذز لوةتديدشلا ريدهلادغزلا ( د ز العضو ءدورزو رعاشلا

 .دغزلاريد هلا خاب وازلق
 نادنزلا امهو فكلا ىف عارذإا فرط لصو ءِدنزلا 0 دنزا) هقلحريمعى أ هدغزوديغت ||

 ّ بةداوق ىلفسلاةدنزلاو ىلءالاوهورانااه.حدةن ىذلادوعا اديزلاو وعوسز كااوعوكلا |

 كد نا لوقو دانزأو دنز ًاودانز عجل اوناندنز لقي لو نادنز ل.ةاعقجا ا ذاق الاىعو || ظ

 دييرَتلا ل_صأو.ضرعلال لق دن هبولو .لمخلاى .ضلا دنزملاو ىدانت كيت روكناعاأو أ[
 عدلا دباب رشق كاز روعي مرام "لت ًايمقانلا ارعاشأ لك نأ ا

 كور ديزتن الواو اقام لدملَقَذ ىدعلوقةو بدَءو ب بنا اولا, قاضا ذ !نالف درو ديرد :١

 لا نعوئثلاف دز لوقت ةبغرلا فالغ دهرا (دحز ]) ءاملاو نونلان ْ

 هلا نءو ئثلا ىف د.هزتلاو دع ىأ ددزتي نالفو هسف ةغادهزب دس هررةداهزو

 م دهم نمو ءس اما لضفأث ,دط فو لالا لملقا ادحز زااو همس عرتلا

 اهعزاهزالاغوكزتينلو م الاه ساوبلظءناق 222020١
 دهزذ> لاقيو ءامللد> الا ل ءلق دهزداوو ل تسال اديهز لبر لاس لئلقااديهزلاو 1

 ىأ داهز ضر ًاوالملقا دهز مدعي ىأ نالفءاطع ده ذر نالفو ك.ةكيامردت : ىأ كي ةكيام

 (( دوز ) هتصرخو هترزا دعز هدحز للا ت دز فا: لا لاه ريثكر طم د نعالإ لمسنا |

 بَقلتبرعلاو دارلا همض لام دوزملاو دوزتت ل+رلا ثدوز لوقت رغلاذْي ماعطدازلا |

 هدئعاسمفدازو ١) راريخ هقلاهدازودا دز ا ىأةدابزو اديزديزبْئشلاداز لوقت ىركيل ا نع

 رار ازيداو ةدهاز لو" ةءاسعلاوةدابز كل 3 لعفا لابو ةدائ ْرلا دب زئاوأ]

 اهم ةماهمل كل1ةدئازو بذكلا ثرداسا ىفديزتلاو ودعا قوذرعسلا ف ديزتلاو العر عبلا ٌ

 ناكمئال ىدناوزلاب بكلب ناقعنب د ءءسناكو دئاوزا يعمتوا م“ ةضتتما عينى ةرغضأ

 .ديزلاو ديزل او هتاوصو هريثزو هيانث يل لا د اا ْ

 ىنوديكواَرط كرمأاو ءجأف #* ةثام ىلعدي رش عم ْنأو

١ 
 هملاو ور ع ارغ ننناؤلح ذي زتوعو :لبقووأ ديزتو رسكتعلاو
3 ١ 

 ةمةلء لاه ةيدب زتلا دوربلا سسذت 1

 هيي ل هدا ل يع مك 13 ١ اواقحاف# دوم

 ْ + هوم

 اديزااكالذو هذ نمديزلاجرذع ىتحهرصع ىأ ءءاةسدغزو

 أقاسكلا نع وق هباعاكتةذاوزلا للذكر ءأاةداننلا (ذ) درا: زا بانريبهلا ١



 |ةديدحولل. 1! دورملاو كلل ةاوداسب دارل .ةوابادورىذا!اهراوءزمعلا دارو 1

 ( لاف لوم ىلع ىأ دور ىلع ىشع نالذودي دس نمناك اذا ةر 0 تلا ديا هدا !

 ًاادو موا داوراربسلا يف دور هنم لوقت ديور ريغ هتو دور ىلع ئثع لمثام ناك رعاشاا

 (سن) (لادأ ا ١ م
 مع

 0 د

 | ةاوروت دوا رعاك ىل ءهندوارو هرخآ ىف ءاهاااهتمضوعو ةساك انلافلالا تروا :

 ١ لاءاداثي دل! ىفو هبلط ىأ قهعادانتراهدانراوا دارو ادور هدورب“ الكلاذارز هندزأ ىأ 1

 |لاقي لكلا تاطوف لسرب ىذلا دئارلاو ارد وأ انيلاناكم بلطي ىأ ويا دئريلف د اا

 | ىدلا دونما زو ىزلاديدئارلاو تهذوءاحىأدو ريئثلاذارو .لهأ دئارابذكمالا|

 عضوملاو ةربدمو"هل.ةم رمل ىقاس هذ الجخ !لبالادان رو هرادأاذا٠ ن-اطلا ه- لع رضبقي

 ظ لدنج لاه ءاجو هيف بهذي ىذا !ناكاو*و عب لادا ره كا ذكرا مااا

 |توعف ةدا روطلا زوم همريدغءاسسنلنمةدا رلاديزونأ » ىل_بوهدايملك ىفل الاو

 ْ ةدارىهفان ادوردورت 2 ارأاتدار لوقت هيما ةباشلا ازهولامةدأرلاو ةدؤرلاو لافاهتا راج

 | مجدي رصتلابلمنوهودئار ىععدأر ل جرو 1 اوس تود لادا ترك أ اذا ا

 الدمع بلطاح اح ال> -رمددتدود و دوب لاك طراغفا|ىنعع ط ردات لعءاف ا
 0و

 1 لصلاح زملا ىغ تيادارعبضأف ه ىنمىلا لآ عم_2 تابف

| 

 | حر او حرم !لثماضيأ ياا عب و دورملاو ةثفاداوس ١) )س.قلاو هالافو قذر ىأ

 ' |فاكلافارع كديور لوقو هب رعشيال نوكس ىفءع لم سعي ىأريغو ةدودأر ددإ |مولوةو ا
 |ىلاةءةموهو اهيلافاذمريغدب ورو مسا, تسلا.ملال بار ءالا نماسوا عضو ال باطخلا

 نال لومأ كدي ورم سهو الهدي ورري بفتو لاسعفالا لمع ىلءعي ىلعفلا هن وعم مس ءاهنالورع :

 [ننكاسلاءاقتاال لادلا ت كر امناوهريغنو د لدفأ ىنعع ناك اذالش دفنا فاكملا .
 | ” اا فموعو داورلا- نم ميخرما ارب ارمغصت هنال هن رو٠ أ مرغه ءوهورداسدملا بهنتب كلو '

 أ دورأىأ ارعدي و ركاوةو ف سال افر دصمو لاحو ةفصو لعفلا مسا هجوأ ةعبرأ هاودورب

 1 اديورموقاار اسكلوقودف لاطاوإ ديوراريساوراس كلوقو ةةئاويلهماىدععارغ :

 ١ ىلاعت هلرةكح ةناضالابورع ديورٌءاوةوةردهملاو اهلالاراص ةفر هملاب لها اا

لبا نم ”ا.1!فرذ اودو دما ديرلا 6 :( بافرلابرمضذ |
 . | ةديرعي رو دوبد عجلاو 

 00 : ةفاش.نب نايمه لاه بو.هلا ةنل ىأةناديرو ةدانو ٍآ

 ! ةودغااجوؤنءاوةسءاجوه ةدير عي ر لك اه اءترح

 أ ىأ دوؤ نمو وندئزو هش هرذأى أادأز هدأ أ هئدأز (هأن ) (( ىازلا اسمن )٠

 اهيزالوشت رشا 5 ا اويبخر ةيئلاوط سانا عددا ديز )ل روع ذ»

 | نيالا دبز مضلاب ديزلاو روت كارهجتلادب زو ديزلاب فذ عئام ىأ د بار 3 أ

 ُ |ثتءىدللاىفو لام .هل تضر ىأ اديز رمدكلارهدبزأ لجرلا تدب زو هنم ص أ ةدب لاو

 |هن ديزو دين ح ردع ىتح نط ةىأاهءاقسدأ رااتريزو مه دقر ىأنعكرم هاادير لمت نالانإإ"

 ْ اديزت لاةيو ىىءعدتزتو نالذق دشديسزو هشدفنل نامقلا دب زتو ديزلا هنمعط 5 أ مذلامدديزأ ا

 د ًارثاهللا طاّتخا لف ا ىفو همفري_خال اميه دل او سضلاب نبل ادانز و اهيلاع رسأاذانيهلا 1

 م دوسسوسو 1 هوس ممل سجل ييوسحسم عاصم < 0 ع دع ل

 دازلاب



 6 ”منور)ا 20 مانارس)
 هل حسم

 نم يح ةد.ةرو نو هقريسد لان م سنج ثيدسللا فئيذلاةه_ةراآووورعوتأ لاق
 ادافروادوةروادقردقرب دقر دقو موذلا داقرلا. ( دقو ال١ تاد.ةرلامولللانةب .ٍبرغلا

 ٠ ماه أ ناكتااب دقرأو همانأ دقرأو عملا خفلاب دق وة دقرلاو دقراكأ دوةرموقو: :

 لاقيوىدلاو لها لهفكطاشنلا نمزفطلا نادقرلاو هب ريثنءدق رءاود مضلاب د ةزملاو هناآ] ٠
 اروث ف ددجادعلا لاه عرسأ ىأ ادادقرادقرا ض

 طارغاىف ملبىرب ريلاك ه طاسءنلانمدق رب لظف

 هم . يكس لفسالا لو وطّي ذدوقارلاوهرومأ فقري ىأىزع سلاش ىدق رم لحرو |

 ةيحرالا هدم تمض ليج من ءادقر ودنقا ورا عاام تعم وهورالابل> ادع-.-سرهب ةبدرإلا

 هعسمواريعبلا هكر ننصتسرلاوةرماشلالا

 رقا ااهتلز دقوءاحراك هه ةعبقو تار ** نع ىدلا ضف |

 ةريه_هلطظاا مئه ماهاذا سعشلاو ةنيغسلاو عبرلا كاذكو نكسادوكرءانخ دكر 3 29 0

 دك ارااو اودهموةاادكحرو ىوتسا نازيملادكرودك اروهفناكم فتان لكو |

 ىلا ا لف لهن اهتدر طرا ف صدر ءا.شلالاهو هريغو ناسسنال ااسبيذ دكري ىتلا غضاوملا 3

 .قئارط ءايوسأ اى نوه واهم اعش يف لايفعا

 دك ارخاارابناا ءاطر_ةانايط ه .لزع لكى ءانرللان ههئرأ
 كلذكو هلئمدملاورسسكلا,ءادد مرلاو فورم وامزلا دس د( :ءولمم ىأ دوكر ةمغحو |

 ت.هكلا لاه ةةصواطب كلاه ىأ ددمردامر لاق و ءاعبرالالاممءادمرالا |||

 ةردكاهفةريسغوفو دامرلان ول ل ءىذاادمرالاو اددمر هاوس هتراطأ ادامد |||

 ادئاضركذوةرحووبأ لاق دمر وعلو ءاذمرةماقتلا ل لا ١

 برحلاك ّنهنمرذ اعهيدمر ع . هءصاحسو ىىفالا هيراح تفس 6

 اذا تال وخأى وك لتملا قودامْزلا قيال حذسزتلاو رك ذاادامر] لجرلا مرو ]
 نأضا!تدمر لاي عارشالا دسمرتلاورهياف لمي ىذلاءاوثلا نم دّمرملاو دمر جفنأ |

 كلذكو تءرشأ ةقانلا تدءرأودلولا سر ىلع عرضنا اهمال قابزالا ئه ىأ قبر قرف 1

 مسه د مرن موقلا ان دمر دق لاقي ؛تمكسلا نب لاق كالهلاةدامزرلاَو دنمرلاو ةاشلاو ةرقبلا ا
 ةرجؤوب لاه عيةصوأ درب نمتكله ا دمر دمرت حفلات دمرو مهل ءانبت أىأادمر مهدمرنو [

 ٍْ دم .رلا اال ب نيس داعم اريماك ة مكنك رثذ ىداح كملع تنص

 ىلع تعباشت بدم اوعأ ىف مو لا وهالا تكلهو سانلا همف كله هن الدأم ابان

 وهف هني ت جاها دجر دمرب ردك اء لجزلا دمرو هنعهقا ىطر باطلا نيرمم مايأ ىف سانا

 هتاقن انسان اك اذا دمرءام كاسل يحو ةدمر ىو هذبع هللا دمر أو دمرأو دمر

 سرقلاو ضارعاشلا لافو دي دابلار مه نمةحارلا ببطرصئمدن يلا( در )بابك نم

 ( دنرانوكب نأركسختأو ادنردوءلااوهءارو ىهمالا لاه ارمقملا» تاويل
 | تكسو اولا نأ الاهدوا ركلوةاواولا اهلصأو ةئسشملاةدارالا هد ) صالا ]|

 موس يور با دا فوط وح تام

 مس ا

| 
1 

 010 ال سببت كر 571جم

 0 ع م يسع



 (دغر) ْش (لادلابا) 61

 ااا

 || هلم لوقت داصر عهلباورطملا نم ةبعفدلا فلا ةدصرلاو ةسب رلا مضاابةدصرلاو قب راطلا
 : 5 ادصراهب لامقير انااو داكن ملبمقلا كب رلايدصرلاو ةدوص م ىف ضرالا تدصر أ

 ١ [فمداع 7 4 عر 2 3 زم

 | منبت ين رادضتم تن و تنل تقر أر ا ”تقرؤءامتلا|

 ' ١ ' رج نبا لاق دعوأو |

 0 دعراوكضرأب قر افانبالطو « اندالب كءلعتدعنام لجان
داعرأ ورعوبأو ةدسعوبأ ىحو قربو دءز م مباصأا اوقربأو موقلاذسعرأو |

 ْ / !ت

 تريك |ثدسب هرلع جحاو *ىوفصالاهر كياودعوأو د تاذا قربأو لحرلا دعرأو تقرأو | ْ

 ا ١ رمال ىل كل د.ءوافد , زان دعر أو قربأ

 |ةدع رلا مءالاو د راف: دغر لافي بارطضالادا.ءنرالاو ةي تءمكلا سل لاف[

 | 11 دتطإلاو نانا دياسراو عزفلا دنع هصئازف تدعو ًاوةدعرلا هنذخ ل جرلا دعزأو

 | فالي ىأد هعزيوه لاشي وديدعررفضأ مثلانقف ذولانفلا فرعتأ ىلا الوبر املا ْ

 دري ىعمدضعو هديتردخ ناستالا «دماذارصلا لوس نب :رضداعرلاو لاو اًوكاىفأ

 ٠ ظ قت للم! اودعرلاتاديءاج مهاوقو مالكحسلاريثك ىأداعر لرو امحكءدأ !مادام
 | دغر لوقت ةببطةعشاو ىا دغرو دغر ةشيع ( دغر ةضادإادعاورلاّت اذونركلاا ب

 أ سعلان ,ءدغرافازداصواوبصخ موقلادغرأو اهعشو نيغلا رسكيمه شيع دغرو مسهشنع | ْ
 ٍ | : قيقدهيلعرذيو ىلغي بماحلانيللا ةديغرلاورعوبأ اهموسواغوك رتي_مشاوماو دغرأو | ْ

 ا دعب هنروثخ غتاو ضعيه ضعبطاتخا ىأ ادا دغر نيل اًداعراو ٍاقعل قعليو طاع ظ
 ش أدقرلا( دفر) العلك دا دغرالا كاذكرهردسب فك ىردبالاأ 'رىاشلا دار ماو

 000 ادفر هدفرأ هن دفر لوغتردصملا خفاندفرلاو *لضلاوءاطعلا كلاب

 هنواعملاةدفا ارمااو هناعالاوءاطءالاداقرالاو مدخلا حدها ١اًضدأ دفرلاو دؤرلاو هنلعأأ 1

 !نالئدقز لاقدي انوستل اد فرتلاو بسكلاداةترالاو هن امدسالا دافرتسالا و نواعتلا دئارتلاو | ْ

 ١ الخ لاو فيلا هيف ىرشن ىدلا مقل حد ةلاوهو دقرلادو رماو مظعو دوس ىأ 1

 نمدونرلاو ا اا هعيش ءاشلا دفا ارمااو ءاضسرلا ةأرملا اهب م.ظعتت ةماعلا ا

 |تدفرديزو أ لاق هرمغو حرا ام دذربةقرخ ةدافرلاوةددحاو ةبلج ىفدفرلا الق ىتلاقوذلا |
 |تناكأ ؟يئاض أةداقزلاو حي نسدمأ اهب دوج لم ىهوةدافر4تلعاذاادفر دفرأربعبلا ىلعأ

 |تناكوذسنال اس زوام اعط اريل هبىرتشت الام اهئ اهف حج رخم ةلهانلا ف رشد د رق ه:دقارتت 1

 ْ أ لاه تازفلاو "لج دنادفارلاوزادلا درع ىئبلءاوللاوةنادسلاو مشاه ىئيلةياةسلاوةدافرلا |

 ىرازفلا ةرييهنب رعى تملا ابأ وهي و كمل ديعنيدي زب تطاخي قدزرفلا |

1 
0 

1 

2 -_- 
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 ْ صيمةاادب واخ ع . هيدفاروقارعلا تيوأ

 ْ رجالا د شنأو تفقس

6 ٍ
 

 مضخرصل بذل «  تادفارلا نياةيناطي
 اا ب ماب م موس يحسم ميس سمسم 1 ا ا
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 عال (همد) (ءارلالصن)
 ص000 بع ل 2ْشا7ُاا 0 0مل ا ]أ آذآ]ذ] ]| | ]أ ] ] ] ] ذ ذ 1 101 ]11 ]| 1 2 120

 | ديئر عاتملاو ضءب بنج ىلاوأ ضعب ىلع هضعب تعضوو هتدضلا دئرهدئرأ عانملاتدئر | [َ ْ

 ْ امهكس خ ذئامملاو ةماعنلاو ماظلاو حذو ىنز ام ار يعصب ةياغث لاق دول سهو 1

 هيلااعرسأنامهيحدأ فا /

 رفاك ىفاهنيماكذ تقلأ : ايون ادءثرالق ارد ا
 كرلاش ايل ا ةقعش اسيل دالاو ضب ىلءهضءبدوضنملا تيا عامي ر مهلا, ددرلاو 1

 نو د: مسوذ هيلع نوامص» أم ماس للتتع رمدل نيذلا امو المحت نو ةمطد اما دئر ءاسملا ىلع ||

 نبال 5 م-ه عام نيدضان ادارات مورخ ووك زلات دل راو ا

 ْ ريسكلابةدئرلاو دسإلا ءاعسأ نم مع ءاددرملاو لجو مب ءاودو هد ض قدس اهنموتيكسلا |

 ى- موةلارغتحاو اوماهتأ ىأموقلادنر؟ىاكلا نوندانالو نومي سانلا ن مةعاج 01

 00 مدبولي بالادبكو (نجت)ب ىرغلا رقى ان | :

 م 0

 ! م ع
2 
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 يحصل (يددر د ياو هعانبايشلا ور ل جر لاشي |

 | ءاطخأ | اذا كلذ كو ل .ةيولاذائنلا هيلعدرو 43 مالفىلاعتهقالاقو هفرصاترصو ||

 راج الاب ,وملاةدودرملاو ةبةلطملاةدودرملاو عبر ىأ اءاوج هبل اّدرو هلزغءىلا هدر لوقو |

 رعاشلال اه لوةءماو فواحن الثمر دصموعو درا ا دو در اواهياصن ىف

 : دودىض نسحامإ و الاونامإ # هلعف اريج نولئ سلا مدعدالا

 ايرولاجلاب نمئث عم حق ىأ ةّدر مسج ىفو سبح ىأ در هناسل فو * ىدر ىأدرائثو ا

 ىلا هدر_ساو رماه نمو عوج را دادترالاورثاب رب احددممل رو ددرتفادادرتواديدرت |

 اهديئ أ وتلاهداوو ةقدسصلا ىف ىديرالث يدا ىفوّدرلا ىديدرلاو هلءةدريتأهلأس ||

 سأاذهردلعفنأ ىأ يلع رأرمالااذسهو مسفلاو درلا نم عسل ايل

 ةدرو ادرهدرب هدركلوةردصم .رمكحجل انةذرلاو عوجرالو هلة دئافإل ىأ 4ةٌدارال

 يسال نع حاشنلا لبق نيل نم عرضلاءال_ةماةدرلاو دادترالا نم همعالا ةدرلاو ٍ

 ا مهلا الد تنأو /

 ةثالادازملاب اناورلا ىشم  ه .لقللا يتتدرلا ةرمىدلا
 | ىأ ولاد ىحنالفءاجو تع رش ماده ياهرب_ةوئاشلا تدرأ نملوةتولاك :/ ١

 دق ميلا دتمابلا ني ) حوم ارب ؛كىأ د صر#) قم .ثئآدص لبروناضغ ||

 قيطاايد مصاقمدثارملاو هللاهدشرأو فلا هثردشررسكلادذروا شرد ؛

 يكس دئار أو: كاوق فالخ:دشلوحلوةةددستالاوغ دئرالانيرطلاد |

 هدصرلوةن هت قارا ائدلادصارلا (دص د( برعلا نهن طبئادشرونيوةرأغلا ]|| ظ
 لالا نمدوصرلاو بنيلدصريىذلا علا ديصرلاو بقزتلادصوتلاوادصدو دصرمدصر أ 1

 دحاولا هيف ىو سرحلاكنو دصرب موقلا دصرماو ى مبرمت مث لد :الا برشد صرت ىتلا

 ' !ادصرودصر ًاهتدصر ىبعصالا دصرلا عضومدصر ماو داصر أ اولافانع رو ثنؤملاو عسججاو !

 ١ داصرملاو ”ىلءنيداهدصرأ ناالا ثءدالسا ىفودلثم ىناسكلاو ' هلتددعأ4تدصرأ او هتمقرت 1

 مس

 0 ا بعمحخ +ي مددص

 لو ع

. 4 

 عب 9 5 2 رس سم صمم نم



 )د 5 ْش 1 (لادلابان)) 6ك
 هل يو ممل مسيو امل ماس ممدع ءساسسلو ماع صامل ع

 ارا موتو مخ دوال"( ود: )) تادعد ىلع تدشن او دؤعد ىلع همه تثد ناو. ْ

 | عقواذا را رد واف طال توالي 1
 َ ئ رس الا لاه نسؤتشل |

 َ ف ردا ةؤدمانوسم »# انلؤعالقدىةمعطأدق. |

 َ دوادددإ نمرعاش داود وبأو نع ند شأن نادود وقود أن متدلسقو أن ادودو, 9

 0 زم(يال نءعأ مسا ا

 ظ | ثوار نسما (ددن) قيلت مسادورذ (دورذ) ©( لالا سن ١

 | لبادوذلا ىلادوذلا لملا فوداوذ ا يثكيلاو اهطقل ن ماهل د_اوال وم هورسشةلا ىلا |||
 00 وقد ررطأا ذانذلاو اريثكراص ل دلقلا عمل لقلا تعجتاذ اكأ عميةعولام_هاوغأ ا ٍْ

 رو هلب اذا ذ ىلع هدنع ألح رادو هلثمديوذ لاو اهتدرطو اهتةسلبالاتدذوادك |[

 تبان'نتناسح لاق نانسسلل اذوذملاوعافد# تقمع فاح ىأداوذو دئاذ 0

 0 : عب ٠ امخالكتامزاص .. وو ْ

 ٍ دلرزطاجلا ٍ
 نازومهمامع زو لامة ةاشلا ءانزلا عدو اولا ارا دارا رس 0

 | هعاضترا ىضاادأروذآرأ عمجباودلئمدؤرلاو ىتلا لص دأرلاو ةدؤرو :داراضيألاقدو 1

 | ريثك لافز ممل اعرو برتلا دئرلاو ىنععدأتراود أر هنملوقت ةمعنلا نم ؤازتهالا دؤرتلاو

 0 6 اهديرعردلا س لب املو بوحم « دصؤومتاذىهراهوعترددقور

1 
3 

 | 01 هيلا سدد ,ءال نبا لاهو هب ماهأ ادور ناكملايديزب 26 اغا

 ١ لهاكى فأن يدب وسلاف ةريضيلا دبره ىيسهتمواه ريغو ليالاه مف سحتنإ]]

 .اهرذأو اروح ىشغتدب ص اطع 4 ”اهءاروتاغج امالإ ىص' وع

 7 قدذ فلا لوقامأ [ وز

 ْ 8 : مراودلافو.سااتومةحام. #* امه الكن ادب راالاسةمشع :

 |لاغباكنيدرلاا ولج مق ةيحانزم الت ىتلا ةكدلاو ةرمصمل ادن رملاذكس هب نعاس“ ْ

 ف ىذلا عضوملا نوعس ةئبدملا لهأو صوحالا نيف وعو ضوتحالا اهو ناصوح الا ْ

 | وش هد بررةرلقيو دخل أ غلق نيرو طعدملاو هو اذن رهلا هدف ْ

 ( ءاليرةماعتو اذا ديرا درا دقو دير ميا طمشموب ةريغلا ىلا نؤلةدنرلاو: ءانملا هلع حضنو ْ

 1 59 نم ىلا ةرمدق ةظونماءاذوسلا ى هو ءاديرزتعو ةركسم ىأ ايزو ةغا دوتدتزت عي او :

 1لتر ءامسلا تدب ؛ زور ءاشملا دسلوخأ ة بنر ندير او ةتضاشرعلل ْ

 ظ هيشديف كرت تاكتحاذا درو :فش دنرفاادب رلاو سه: لجراديرتوضغلان مريغت أ ّ

 3 ١ ىلا خضر غانتلا لاهل تدعو أ زاتمغ ْ

 | 0١١ ةيردتطقوهعضسأ + هتعيقعءتصلخ أ عرانضوا ظ
 |(ش) ضا_وداون علاه عرتض ف ىرتق تءرضأ ذاك ل ذو تدر ةفلاش /اتديروأ ً

 تدير
5 

1 | 



 «عو ْ (دعد) ] (لادلالهن)

 ْ لاضاام 59 0 3 عال |

 اهنأترهظأ اذاد فخم ىهفةقانلا تدفخأ دفخ ال كوثشالب وخرر مم داضللاو|
 ديفألاو هقلخ نيبتس نأ ليقاهعداو قل: ىتااقوذلا نمدوغلناو لا نكي لو تلمس ش

 !ادولخ دلخم لح رادلخ لوقت ' اما عارم( اج نايإطلا . نمف.ةللادديفللاو |
/ 

 | لال_طالا سور ددعبا_مئاقيادلاوخر وصل ا ىفام'ال لبقو ادبظتم دلو مقباءدلشأو

 ا ىدعسلا ليل ارعاشلا لاق
 ظ مصسدلاوخ حابراهْنع ب , تعقد ادماهادامرالإ 1
 ]ىلا من ةوق هنجو هكا تكدم ا ناففاثالعأمب ىممأناذرملان نمير

 6 تي

 2 لاضاائثاونا وج بدمع 3 ٠ امهالكا دلال اتامىلقو :

 ا اهرج يفطادا تدههوانه ريافط لو اههلن كسادوه دم_ترانلا تدخل ظ

 نزو ىلءدوهناو تاموأه.! ىبتأ ضن رملا دهن و اهماروذ نكس ىهلا تدهتوانأ اهتدجسأو

 لّدمد وخ عملو ةعانل اةيزاملاد وانا ) دوخ ) دمختأر انلاهسف نفدتعظومرونتاا |
 ريسلاةع رس ديوضلاو نذل حامرو ندا عر

 همفو ئمددلاالودد نمانأ [امثد ديلاقو بعللاووهللاددإا( دد 2 لارللسسف )

 ) ١ ( ةفرط لاه نددواسفةلثما ددودداده لوةتتاغا ثالث

 ددنمفصاونلاب نيفسانالخ * ةودغةركلااملا حو دس ناك أ

 اي ؛ د اىفوءادردى الاو دردلا نيب نسف ف سيل دردأ ل جر( درد ]) عضوموهلاسقبو | ٌْ

 نقلا بدم نطلا,ب بهذ ”برعلاو نظاا فوم ادارأّندرد“ الت غ> ىتح لاول, ترمأ ْ

 هو ةييسسملادفاَتلا ارسسكلاب مدردلاو كدمري_ث هللا دعا تنم نولوةمف اهءاوعن باههذ ٌْ

 ىدوملا ةغباتلا لوقو لعف ىلع مم ةدءاعتدللو مقادء اقل دللاولاهاك ةدّئاز ميلاوءادردملا |

 هتان # | ىماع ةقاف الاب هنا د أ

 ريغ_تدي ردو هلغسأ ىف قببام هريغو تيزلا ةكدودو مول تناك ةبدتكءادردلاةدبعوألاكأ | |

 رعءاشلا لاه فرصيالو فرصي ذأ ما مسادعد (دعد) )2( اخ صدردأ ْ

 باءاايد_ ءددغ لودعد 0 اهرزكم لضفي عفان مل



 (دذخ .(لادلابا) نأ م مك
1 

 1 لأ موقلادقحأو دوقح لج رو هريغمدقحأو عقلا دق ريسكلاي وباع دج هقج هيك دلع :

 دلو ههممأ لو باتكن ءهتلق:فرالا اذهو اود لذ امش دما نماوبلطاذا 0

 ]| ءدسألج رلاتدج- لوقت عذلاض-ةثدجلا ( دج للا قيضا اد1ة لنا ىلارعالا نما ا

 [/ ىذلادوهاوركشلان ميعأدجلاو د هلا نم :غلب ا دمه او دو تود وهفدد_عمرادج ِْ

 1 دهحلاداولا عرشلاد_املاىلا )2 ىذعالارعاشلال او ةدوم#ملاهلادخترثك |[

 |[ را رمت هادا زن راس عراد ١( ) ةمدإلا وا كد او ْ اهلزوس 0 ْ

 ا 000 ااا ع اهي 2 هنكلاتب 4

 | دج دوعلاىف تن 0 3 اًقياسرم1ل ا! ىف تنجح تنجالإ رجل | بحار هند
 حدا نع لو دعم هنالريمكلا ىلع ئامناو اركش سوو يع . 00 معشؤت |

 ١ م و اهب اهتلا توص كب ردخلاب رانلاةد_جيو امفامرتك اانمهل وعد وءاسشالا دنج زاك ةزمه 8 تالت تأوي دلا' 100 1 2 0 3 - 0 10000 5 7 ديس ١ ةنئيش يا 0 أ لاثمةدج ل برو سانلا ىلع هيدمصتالف سفن قففلب قنا قسيلانتي نحو ل عدستي ل

 | ةديجو ادوبحد_.كيئتلان عدا .( ديح), نآرقلا فدوكذ ملا لقلا مسادونو ٍ دان وب
 ||| مالكلا ف سل نالت نكحان ءاملا كي زكج ويس وك كز ورش فاسز عنز دل ْ

 . ||| اداسمحو ةدياح هدياحو حام ىصفمد عاوةكؤه ذا. ىد.ح ,-هاوقؤقوةعصرب_غلؤاعف ْ ْ

 || توعنفئعلوئذلانعدو.كاريثكل ايو هطاشناهلظن ءد. ىأ ىدم-راجو هيناج

 أ ىلذهلا داع أ نب ةسمأ لاك ,هريغ ىلعش ىلع ىذ رك ذملا ْ

 1| لاح دلابىدح هسا ل هزعمل رج ما صأو ظ

 1 :تااكاذ داود دودخو ذ ام لاب ةي لما نم حر خي صخاش فرح نيك. ةلايدنحخلاو

| 
 وت لكو دوبح ع4 او لءولا نرق ىفةدةعلا ةدمخلاو هيلاعأ فالدضا ارعاىفةثئافورح هلا ْ

 الج ف سي جامعلا لاك ددح !مهريغو للا وءنرقلاىف ١

 0 رادو طوال + زونج قص ناعسعش ا
 ىلدهلا لاف ردبو ةردب لئماض:ا دمحو ْ

 | مادا زعل »# دود مانالا ىلع قيد هلفان" 3

 . ريسلا فةيادلامتاوقنب ءىدحطان مداحامنادماو

 أ تؤهل كلا,ةةففاونا ةخاهومجولا فدخل (دبغ) ال ' لسن ])

 أ لءطتسم ضرالا فقشدودخالاو قت ىأض رالا اهب د2 ةديد- اضن ةدفاودلنات تا

 || قدنرفلا لاق ةرفملا ملا ة ذل اذا قتدخىأدودخأ رضوا هد ضرالادخ رأا

 دقو لوزهل ادد اودو دكر بتعبلاو للا ىف مسا دلو لاسم لكبادد_ اهب ىرتو

 درو دزتتو دارت عسجللاو ةدسملاءاسةلانمةدير لا درخ شت ىأدددكو ههلدتخا :

 ةديرخ ءارد- ءلكو لاف بهذ: ةديرخةواؤلى "ىبا ارعالا نبا ةرفش ىادورخ ةيراجاولاه ارو

 || ديدشا!لك الادضاناورسكرسغ نم قل "اف هتن' ىأ دض ف افدوعلا تدذ (دضخ)

 لاق
 مع

: 

 || قيبالعأ
0 ْ 



0 

 ان لهل ك1 عطارسإا

 ا اوقتالر دقو تكسلا نبا لاقو امّرالا ” وم ورش نس ثلول ع <الا اتوا

 ادرحريعملادرحو دراو- ثويلودراحدسأ لبق هنمو نادرو دراحو هذرمسكتلا, درت ||

 لاسقعن موي دي ىدسحا بصع ىخرتسي نأ كاذو ءاد ةيتماب رحأو هذ ريال ذي رهاب
 ىشعالال اق ىتماذااهط فا هن 3 ع ةيقلخ توكل | ١ ا

 دو ربخانيلافانخاها © .تعحارو قئااهلبر ترذأو ظ ظ ١
 رفض ا ذادزنع لبس مس ىأدزم ب .لدق هنمو قاطلا ةئرهكس هم وعتئشلا ديرو ظ ١

 أ هو رعو ”ىدرهولالاةنالو بّوعم"ىل 550007 7 "”ىدرا او ه-احوعال فورح هل تراضف أ 1

 لاه خوك لاقي ىذلا مسملاوهدّرغاتيبلا ىعصالا لاقت بصقلا”ىدارحا يف ىأ درع ظ ْ
 ( دق ةرحال لبال ار عام ىهو دورا د_تاوريسكتاايدرطناو جب وعملا لك نمدرحماو |
 لاوز نك نأدسحلا (ددحس الذ ومالانيطاادم راسا( دف ١) رواة دقءةدقرإلا ظ 0
 هد لوقن م عطءبو سةخالا لاقادو مح هدد سه دسح لاي ند ءاادو سنا ةمع 0

 ْئْدلا تدهن سو ءىشلا ىلع ل :ه-بعو ةداس-و كي رضاه بدع ردبش ايلا زاك |

 نادل فمي رعاشلا لاق تعم
 امالظاو ع تلقا اولاقف « منن ونم كيفان 0| ش1
 أماعطلا سذالاد_سحت عز 5 مهم لاةف ماعطلا ىلات اق ! ا

 نسانلا نش ىدتج دشحا) "دلو لماح لم ةدس> موقمهو موةلا د ساختو |
 كلذكو اوعقتجا ىأ ادش-رسكلانو دشحاو دث-وردصم لالا فوهو ةعامج ىأ 0

 ل رواه أتم ادعةسمىأ ادشتالفت#وا دشاحالفاح نالذءاجواو دش واو دثتحا |||

 رطم نعالا ىل.ستالد ثم ضرأو مسبف عاطم هنال هتمدلن نوف سانا !ناكاذادوش < | '
 دمه-ودوص# عر او اد هدصحأو هدص اهزيغو ع رزلا ته دصحل رم ريك ||

 نآللا سانا ىف لمقاموه تدلل نئلا تلا تاسحو كي رشم س و ظ
 داصألا نمْراَذه ودّصع نأ هل ناح دصخساو عرزلادص-أ او لما دصحلا ومسمملع هبعطقو |

 مكمسا ىأ ليلا دصس او داداارمدكي دصحو لوتفم مكحت ىادص# ل سبحوداصللاو أ :

 ىاىأرلا دسم ل_ءرو هاتف لبحلا ثدص-أوا ورذاظتواوعتجاىأموقلاد_صحتساو | ظ

 لرادتوفوانا دقوا دف يلظااو اورمعملا دف لوقت 3: ةعرسلاد هولا ففدس هدي اس

 لاه عارم ءالاو دما ىلع هتلجدت دقأو دفحشو مسن كيلاوءاعدلا و دافجرمعيورملا | |

 ادفحأو نافلخلا نب م1 * ةشسم نيد مأ ٠١ اهرخدناه كارلا | 1

 ناوءالاةدفحطلاو ىهع دف اودقح ل عجيواعرسأ أ مسهش»:لاقدام سريعا ةفرحا ىأأ

 عطقلا عيرسد فت فيسو مو دم ىأ دوم لجدو دذأح مهدخ او داولا داو لقو م دختاو | ا

 دفعت ريعشلا ىت اعطاو ىةسو ىنعالارصنو ا دشنأو هب نوأبكي حدةرسكلاا, دة او

 رش لددتأو ماخلالصأ دفحلا”ىبار ءالا نيا لاق ودلد أوم دتح ملا ل لح رادو أ

 دفحمر_ءاهبننماشو مط ىلع « قاحرو ىربسيئمي 0 هملا

 || دةسلوةنوداقحا عملا ونغضلا دقلا ( دق دفا عجللاو همشو اًضيأب روثلا دف رأ
 عت بييحجمعلل ]

 موسم - هج مب صج رس مل هع



 (درعأل (لاّدلا بانا 7 «؟

 !/ تنمكلالوقو دي ىأددح مالا اذهنءىلاموأ

 1 امارسعأ اراض ذك جوأ امرز 35 انمف كابس نوكم نأ ا ددنع

 | ةدو اهملا نم هغنع هئالثل- هلع تأ لجرلا تددسو انعلاذهتادحدقهللاذاعملوة:اك | ١

 دعو دحت تر كاذكو اه-وزذافو دع باضاتاوةب ولا نمت عشا ىأةأرملات تح أو |[

 ا دلل اق/ةدافاو دم ىهنتدسأالا ومالا فرعن لو دان ىلثو ١داذ_-

 : | دقو دئادولا عملاو هنم ضخ أ ةديد1او عم هنال فورءمدندلاو داصلا كلدكو كءلع

 | دلسوكترمن لكنا ت هن ىفرج الا دشنأو تاّثا د1 ارعشلا ىف هايس

 : ىثعالا لاق هّسالص باريشلادسو هسأي لجرادحو هتابشئث لك دحو

 . ابرضنت سقاو ءاو5دصنانش اهدح ترك ا كيدانيعك س“ كو

 ا دادؤاو دادح ةئىا أودادح فو.سواديدحو اًداحراصئأ ةدد دك فم اّدح دقو |

 ا رايكم أل ثم ديدشتااو مضلايدا ةحفيسورعوب حو دولا ًالاباساشيأ ||
 نع اددحوةدح 3 ألجرلا ىلعتددس لوة:بذغلاو قزنلان زن تانسقالا ىزت هام ٍ

 | ةتاعاارعش قاحاضيأ دا دحتسالاو ىنمعاهدا دمت او اهذادح او ةر ةدلاديددو قاسكلا

0 

 اقم هنمدج أ اممهلوقو دة وهف بذغلان ءنالفدةحاونالفىلار ظنااتددنأو

 : ويف دفالا نءاضيأنادودعس بى ءبرعلان "مضل, ناة_-وادب ىأادلمالو

 |هريسغنيعلا ري وكشي علعذ ىلع ئبع لو لبر مسادو دخلا( دودنح.]) ئطنمئطبدادنحا

 (هئمو* سلو . دابخاو سنج ني مالألاو نيعلاّن ال قماش ان نادل ةناحسعواو

 ١ ْ نحازلا لاه كلدصت تدصق أك درخ تدرح لو ةتدصقادرحر سكلا دركي درع (دحإ ١

 ٠ . هلغلاةنطلادرح در هب هللا أ نمءاج ل.س ليقأ ' 1
 ا لب ؛الا تدراس م-هلوق نم عم ىلع ل.قو دصق ىلع ىأ نيرداف دز ىلعاو د ٌءوىلاعت هلوقو

 درسوا. غرطم"لقهنسا!تدراحو ر دل "هل .1لاقوذلا ن نمدورلاوا ماما تلقىأادارح

 | : رعاشاا لاف مهطلا خلوا درغ>ءلزنو هموق نعىذن ىأ ادور حدردع

 02 ارو.غاوغللاديرح «* شخلا لح ”ىلالزئاذا

 |لافزهعلوقرميوتالزاذ ادورحدر<درح دقو ءادرح موق ن ءديزح لرد زوبأ لاقو |

 ْ ررخلدشتأو دب رحربشك ى ل_ءاق لك اولاهو

 |0000 ادي خالورعنال ٠ انتويودعلانتسىلع نيت
 5 ةمرلاو لاق هكا اوكلا» نءلزتغمىأ ديرح كو كو ظ

 ظ يراسل كركم * دودسلا للا نام تعي

 ىبالد كنأو ليد ههعل ف درفت ادركملاو لاق للموحو كير هدب رحل ر يس ْ

 ظ دردمولا ىف يكوك هناك ه القس مدصلا ىعا ار ىدو>+ سدو نم بيؤذ

ْ 
 ظ
| 

 ريضنوأ لاق بضغل!كيرخاءدركلاو ل. :«سوهو لاق درفنم هرسسفو مللي ورسعول أ ءاودو

 ) ١ ( 3ث ًاوفةةغود "ىهعدالا بح اص متاح ددجأ

 درو يضغنم ةهوامم » ىدرتتءاجل يملا دامجاذا
 0 مسمن ب بس سا ب < داعم يا ماو سس

 7 بسس سوس سس و

 7 لاكو



 نان (ددح) (ءالالسن)
 ك0 جيس عت سس حصر ددس تس ل لب لع هي يعمم مل بيوس صصص ص ع هيمو ع بع دف صم مجم دج د مس سم

 نم ارلا لاقت ةدوحم ىهف ضرالات دحر ا نسا '

 0( ادوحلا مسلازاب زابتاو اديضعبلاو لصفصلاولصلا ادوعدوعمركأ اهتلعز.! ا
 تنكسامتاو لذقو لاقل دوج موقودا اوجوهذ مضلاءادو> دود هلال بجرلاداجوأ ١

 راولممدو-ةوسنودا اوجةأصاكلدكو ءادودو دوا: داو -او لع فرسامالواولا | ١

 كذهلاٍباهثونًارعاشلا لاق رونو أ ١

 زخاز قرعلاو نطبلاتوقبداوس «  اه ركشب ناصحا هافشأب عانس ' ا
.. |] 

270 

 ةدوجئشلاداجو هخالس عضوا نعنع ى مهو عسن لمخ عضو كل دب ىعد كس لمس |

 سطعلا م خلادا اوهاوادوؤس دوف توملا دنع مفيد اجو اددجراشافا#دزخلو ٍإ

 انزل ةملاب 0 اك ىلهي ىمب لذا لرصنو ىلهاملا لاق | ١

 ةمرلاوذ لاف ةدطعلاةدوملاو دوج وهةداجي لجرلا دمج هنمل وقع
 لجمال ديزل عفتك ناشر 3 ةدوج دمج اذا هيل اعقل طتا 0 1
 توتساو شءالاأر ةومال_لاهءاعحول ةئ :مقءهلعت وبشار , راض ر , لمح ”ىد وحلاوأ ٍ

 0 :الا لعفي ىجسنوكم وأ فلل اجكا ذو ءاملا لاسرابىدوملا ىلع '

 ئدلاتدجاو داود سر :«.ناكس اذا لرلاداجأو «اّرذلا نع ماللاو فلالاهسئلع 1
 بيطأو باط أو لوح أو لاحأو لوطأو لاطأ ولافاىتدوجأ ولات دقو هلث مديولاو داب

 هديطعأ دقن !اهندساو | رثك دج ىأداو 3 رءاشو ماقلاو ناصقنلا ىلسعنيلأ ؟رنالأو أ[

 دنا ! همه دام لوطن دوف لج رأت دوا واد هذ ةءئشلا ت دس اوادامج

 ءادنج ةأضاو دم+أ لس رهنسحو قنعلا لوطن رداء دملساو دام[ عملو قئعلا دي, او ْ

 ريثكر ءاشلالاقو نا ارغعزلا ىدا+او دوج عبجلاو ٍ

 1 فودِمفأ اددغ٠ّنوم ”ىدابن قرمشإو #3 عمم لك فك سملاراف نرشانبي

 نالفلا ةد لصالا ددهلاو تدن و هي ماك أدني ناكملاندّدح (دنح) ) ئ لساإلا ٍْ

 نودع نما وام عطل الناكا اذا ءاتلاو٠ املا مضي دت> نيعو ق د ص دن و قدصدت# نم

 عنملادبلساو هضرأ بنج ىلا هضرأناكحاذا نالذديدح نالذو لهدم دضلاو او
 ىنعالا لاق دادس وبال بقهنموأ]

 اهدادس د: ءةوسىلا *« ايد مساالو ائمة ْش ْ ٌْ ْ

 يش 1١ لاق دومقلان مديدحلا ملياعيهنالو أ جورلخأ نم عنج هئالد اد ناصسلل لاقيو | ْ
 سن ن نمكباخ عز الن رصسلاىلا 3 ىفدوعب وهو دادلا كلود ١

 ةوعدو هباكترا ل<يال مارح ينم ىأددحرمأ اذ هو هريغو تنحلا نم عونمللادؤ داو :

 ليف: نيو رع نب دي زرعاشلا لاهو عم ىأددح هنودو ”لطانأددح | ا /

 06 7 5 مكقلاخنودانهلاَن ديعتال :

 1 راصى أس رفااداجو ادامجاسةءونيداوس ْنيةيقءعوةد- .عب ىأ اداوحة يقع ارسل وقت

 دانسأو ديواجأو دامجأ او دام ل. نمى الاورك ذللذا وتوم مشلاة دوج دواعئار ٍإ

 ا اهدح ًارادإلا تددح لود هأهمذم 'ئدنل ادحو نشا ا نعب ناحل ادا - )ءضرالا

 7-1 0-2 هدييلل

 ل حام 65

 3 بتل 00



 (دوحإ (لإدلا با) نازل
 ل رع م يس ب دم ب سا سل - سمر ١ ومي همام موصل وسل سمول م ممم سم ب همس م. هس دعسمم

 كلامفص 5 ظ ”انضولا دييلاءكقا أك 5 اذهل كَم مامأ لظي ش 1|

 1 > ٠ ىبعقفلا لاق ديدشلا ليال نمدعالمل اوديدشلا باسل دعما ( دماج ال
 0 داس ادءالج ةندكاذاهاىروص ا

 ديسالاللاتاذوةرمثكلالبالا دانلاو رضعلا دوانلباو داحلا (دلج) سدقدالب نه
 أ ديجباو دب ىعسر د ص ءوهو بؤذلا ض.ةنوهوءاملا هدو ام نيكستلاب دوليا دجال نوما

 | ذوو ادي دمك املا دجيو ديب ارخص دق لاقي مديخو مداخ ىلا ثمدماج عجبني رقاد "
 |نملادلا عي ةرخ "الا ىداعبو ىلوالا ىداجبو سب اذا هريسغو مدلا كا ذ كضصو ماه ىأ

 | لاق جفت سم بلض ناكدم رسعءور شع لشد -هياو دجلا نمىلانهذوهوروهشل ا ءامنأ
 لالا لو لمخ دم ىلع « ةودغن دهاجذارا وصلاَنأ سدقا او سها

 ظ ةقانورطم اهب_هنمل ىتلا ضرالا مجةلاءداسل او حامرو حامرأو خر لئمداجو دامجسأ عبملاو

 | ىلع انت اولا ادماحلا زال ىأهلداج للا لاشي ؛واهفرطم الداجةنسواهل نيلالداجم |
 ! |داتح مسلوق ض يقنوهوةزبغلا ىأراخفمهاوقك دوب اىأردصلان لو دعم هئالرس كلا

 : ساتملا لاق حدملا ىفءانحلا

 فانه لاا !دبأ اها ٠» قوقتالوداحاهل دا ٠

 اعرو مريلاَذملاو اهل عم دالد 0 او زمتالو ادوح- اهل قوق يأ
 ١ .رعاشل لاق راسرالا كال حا دا ضال

 يساري طالع .# هريوست راقت حوم ذم رهضأو :

 أ لوقي ىمصالا ناكو هم ةرواضاك ووذهتلعأو هتموةني-رانلا ىلع هتوص ترظتنالوقن

 1 |ناوعالادنملا 2 هن دربر ه5 تقولا كلذ ف ئدا ناكو دامت فلا دااود أ ش

 ًاداخت  ةستج ماثلاوةدد ةعدود- حاورالا ثي دل! ىفودونللا دنس نالل_:وراصنالاو ٠

 أرعاشلا لاق هتجاسهتم ةئئردم لكل لانة ب نيط كفو ندر ال او نورمسنقو صوسو ىمد

 .٠ :رعبلاهذانس أى توملاااك ٠ تلك رتماشاا الاوهام تلقف .. : قذزرفلا
 | نود النيذلاوٌىرقو ةفاطلا دولساو دهلا ( هسهس )ل نملا.دلبكيرذلاند جو |
 ْ "لد هده كلوق نم فلاي دهااو ةقاطلا مضلاد ولاء لاق مهدهجو مه دوجالا |

 ٠ | هشادد_هجلاقية ملا دهلاو لذوج رمش لاشالو كنا خلباآ مالا ادعو

 ١ | غلابو هسفدح ىأ اذكف لجل ذهجو اّمقاطقوذرعسلا فاهملع ل_-اذااه دهب أو

 أ دها.لاو هدمهتشا ماعطلات دهوك هديزتدزغ[ىأدو و غو وذ نللاتدو-و |

1 

 ا

 ا
: 
ُ 

 1 | مق هلك أ نمترثك أ اذا ماعلا تدهحو ىهتشاىأد_هجأو ماعطلادهجو ناو علا
 ٍ رطل ن هطوشن ماض لاشي ةقثملا نةدوهوهف لل بزلادهسو لاخلا دهج دمهش

 أ ةبلصا ضرالا فلا, داهلاو ةثئاودكت كرم كمل انمهمددع اهجو اديدشاذوناودهفت |

 ظ وج )دوما عسرا لذبدهاتاودابالاوداوجوةدهاجقاويسف ده

 أمل لوقت , زغلارطملادؤلساو سامقري_غ ىلعز مولان دئابجو د اج عاللاو لعمق ىلع دمجئش ا
 ( نمتززاعم ان ناممودوجم اهمال تجاهو بصو ٍتِخاصلشدوج عم اود وهذا دوج راغألا |

 حجج

 نيدرح ْ



 ف8 (ميلا لسن
 - مس سسو نع ملا تم د مس ع ميسم مسمن دع سس سس سل ل تس سس ل دم يس ا ب م وم وس مص م سم ا م

 ا ' ”ةدمحا اق كيبئالا< 0 ياو
 ترهأ نم «ىحو أةدهجورامالاى طاش ىلع تدع اوركتمعوةناسح هتك ىأ|||
 ياس ”ىدعملا :ةبانثلا وهند ةعضعص نب صاعنب ةعسر نب بعكن بةدعج مهو || ١

 ةمرااوذ لاه ماغللا دع لاي ضعي قوذهضغب ناك اذاةدوع ايريعبلا | ٠

 ا ميطارخلا دعي,“ ديزلاب ”معاو ٠ اهبش أى تاعجاذاودهت 1

 | دحاودلملا ( دلج ) ةريثكربولا دع ىأ دعجريعبو انبل ناكا اذادعت لم دع ىرتوأ| ظ
 ظ كذماالوقامأو هنم صخ أ ةدلجاودوللا 1

 ا
: 

 !دارلا يعلي تدراملاام رض ى هعماتماه حو بواعئاذا

 لاعاك هليقام ك رع ةفاشلا نك اسا الرد نأرعاشلاّن ال ةرورمض ماللارمبكا انئفأ ظ
 لج رلانالاقدءاوذسناابرش « لعونبااوخاانلع 700 1

 أ ئالاغو لدثمو لثمو هبشو هش لهدا اودلل-!لوقد هو فلابهي و ربل رعالانباناكو '

 سلا ةءااكوو روز دا لا .ةنةاشلا سس لش روزالادماو ف ةرعيالاذهو تدكسلا | |

 هدلج بايصأو هيريش ىأاداج دل اهداجو برمذلا نمع زوال ناكاذا دلسحم سرفو ظ
 -دلط او اههجو هبمطلت ةح انا اديىف وكيت دلع ن نمةعطقدلجلاو مئطدو هسأر كلوقك ||

 , جالا لام .همأرتتواسملامأ .شتلرخ ؟اراوس سل ف ل در اورح |
 ادلح قوذّناك ةوالم 5 اد.صمىناوغلل ىفارأ دقو

 ضرالا اش أدلهاو ءاهلاية دبا ولا نابل الو ول دالو أالىت جا قونلا نراك ادللاو أ

 ةغبانتلا لاه ةيلدلا |

 ش دلما ةموللاء ضوحلاكئزنلاو .٠ .اهنبااماأ ال”ىرازالا الإ . .
 ريرس لاه دلجالاكلذكو |
 ظ 00و ىنحلا قامد « .اندعب نيماورلاّن يلع تلاجأ ||
 | دلح وه مضلان لج رثاداج هدلوة:ةدالخلاو هبال_صلا دللساو دلاجالاو دالجالا عسمملاو | ْ

 لاف لوةءااو فولخملا ]ممر دعم وهو دواملاو ةدوا1ب اوةدال_1لاودلخلا نيب ديلجو |

 عم ماللا نول عج دض>- ل راولاه اع رو اريد نمد ولحن نأ نافريضاو ْش رعاشلا |

 ' ةدلاجل او دال فلك :دلصااو دال_بأوءادلجو دلج موقر تنعم ذااداض ميا

 1 | .ديااجت كلذكو هنديؤةمشج ل ىسرلا دال اواو دلّ او فو..اانموقلادلابو ةطلادملا |

 || ٍبالصلا اراكيسلا لْمملا ن نءدالاساو انيا لبالا م.دأ ىهودال_ا ةدحاو نيكسستلابةدلجاو |

 أ تءابملانيدب وسرعاشلا لاق
 ظ حرارةلادالملا "يذلا ىلع نكلو 5 مرغعوكملع ئبدامو نيدأ 8 ١ أ

 أ ىلابوفهوهوءاّرفلا لاق ميدلجا تي ”ىدوا_جنالذو داوالو نيااهل ن نكي ملاذ اةدلسةاشو |

 | طة ب ىدنوهو طيةبسلاو بيرضا ادياخجلاو”ىدولل-!لةتالو ة.ةيرفاىرقن مان نقدا
 ْ | ملا مضي ىدنلجوةدواجمىهذ ضرالاّت داس +؟:ملوقت ضرال !ىلعدمصفءامسلا نم

 رعايا ل دوما و هسا :بييبتوذل يتم البت( ل ناسع كلم ماوصل

 مببييبيسس سس ياي يس ببي بيرم يب يري مي يسوي رووا ا يحج

| 
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 ظ
| 

١ 
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 |[ | طرأ مشلا.ةدرجلاونيرهشو أ نيمو» نعينأ ديريدمو نا درج اذممحأرام ناححاا]|

 |ةي رغلا نس كلو ةكدّرتلاو دّرجماوةدر كان شح نالفاضيآ لاس ةدوةد نومي وتس

 ْ ' بي ودول اه قلم اةدرحملا:دربلا جتفلابةدرماو ىتععامهو ىردملاو |

 ْ ليماقبج دز ىذ ا د حاحا شوت عش :

 ني نامعنلاة أما مس!ةدزجبتااو هانلتق ىأ هحاحأ افشل وط لحام لايعلاريثك ”ىثوب| ْ

 بيل 111( ضللاو هن اضت نسل ادي رو بايثلا نمتيرعتلا دير مهلاو ةريه!كلمرذنملا |

 | بوك اادرحخاو لاطو دما ىأرمل اانيد رغاو هبفذج ىأم الإ درو ىَرعلادرحتلاو |

 ٌْ | ةداربةدحاولا فورعمدارملاو هريبغو سرفلا بيشق مضلاننادركاو نالو ىصسلاىا | ١

 اةرغب ارسلك سن مياوهامغناوةدار ار كسح ذيدارخبا سيلو ىنالاورك ذلا ىلبععقي ظ
 | الئ هظذا نمهثنؤم نوك ال نأ هك دمت ال يك امو ةماهلاو ماس اوةرلاورملاو

 ْ ظ هن بهذ سانلا ”ىأ ىأ هراعدارج ”ىأىردأ ام مهلوةو عج ابر كسلا اد اولا سلب ٠

 ] ا ااذاثدو رجم ىف ضرالاتدرجو لوالا نمزلا ف ةكمب اتاك نبةنيق سءا نان دارخاو |
 ل رلادرجو دوركتو هذ همطد ىك-تشاقدار لإ لك ًااذاناسنالا درج اضيأ لاسقيو اهتين دارملا | 0

 [بامتلن عرس عرما ( هرب ) داردلا لك أ نءهدلج ىريشاداادرجرم كسلا

 : اهلها دهرح النيشاوعلا اهله ان لانه تقارثم رعءاشلالاف

 أاضأ يأ دسملاو مق ملا ن مهلوقناك د2 هدنملوة:نديلاد_بالا (دج) ظ ظ

 ش ةفانلالاق اضدأ مدل او»و غبضلان مهَةَوَُوَ نار ةعزلا | أ

 ْ | اذاد < مدلا هيد سج كل اوقرد ماضي دسنملاو دع نمباصنالا ىلع قيرهامو |

 .: |رخ لاهو مر داجابت حامراما لاه داناتمو ةالناجوهف هب ىسا

 سدو عئامءامدلا نم 5 2 سرو ٠ دس هي دعاسد

 أ تيكسلا نبا لافاو دساجي عدبباو بارثلا نمهغبض عسبشأام دسجلا لاشي ورجالاد لاو |
 ا دق: ةغسصلا ن ءامامق ماها ذاق مدخم بول هيلعو غس_صاا نم عسبشم بوث نالذ ىلع لاب
 . ىلزام ميااريسكي دج اوداسلانار ةءزلا لاقنو لاه سو ف اداسحإ !نالذ نوندسحأ

 مدهضمد لافو داب قصلأ ىأدسح أن نم هنال ميلا هلضأءاَز هلال اكو باءثلا نهدسملا

 لاقت: مص مسا ماللا ةدايزب دساملاو بهذ نمرج أ ىأ اد جالسع مهلح رتاقامتناو وقأ
 : ْ د احلا ىلا اع ع نكرقي » ام”ىرافثش نات تاسذ ' رعاشلا| ظ

1 

ْ 

 د

0 

 ا

 ْ | دمج لرواد عج هبيحاصهدعجوم روش دعس دقو هدو ءلسا نيد دعحر عش ( دج | 1

 | دعجوأ و دع لاجرلا نم ميركملل لاق يو ةدعج ةأسعاو | ظ

 زحارلا لاق ددلاهعماو رك ذيل اع رولئذلاو هت لمان الا

 ظ ظ ؟ ومطار قدا زءادغتال م دن طيامن نطاالا نمش:
 َ قش تلمكلا لاق كالذي سقت اب هلع راوةداهجانأوةدهسانأ تئذلا -

 ١ ارقوأدازلانماظتس تلعب ٠ ل هنا ريذي كي عطا .كضرلا

 ١ نصررالاديع لام ْ

 كغ امواج. سل امال جل ل يح دلل راسم ١ ييامج ل مياس ١ يو ١ يسوم يبوس هوس موس مي امم ان سم ب ب ب ببي ب بسلا

 اواو



 "0 ل 00
 دمام همم سس ممل ايل ياس سوس وب ويرسل م مصل ماحس مسن ١ ا معمل سا

 . رغاشلالاهو : 0 :ؤنتدأللا 00 ةذشلاشرالا عايد كار دجال ش

 أ | قلقنا ضيضنوعؤا ديد راصةةبرسكلا د وذلا دجو 0م ْ

 هب نيد دز دودج قطو واو دي اج ب ولو هتعطقادح - مذاانه دج أع دااتددحواا

 22 رماعلالاق هعطق ىأ كتاحلسا

 أ رات ْ ذيج الذ او « ادسنأ ىهبلس ىو ىبأ

 ئذلادةحكوررسورب رس لم ددج بات وةلوعقم قععامئالء هال ديدج ةفطم لاق هشمو |

 رشم دحافنال_فتد دب ىممو أكده دري عاك ًاةدددس وهردتسا وهدا اواديدح -راضأ

 هلعفأ ا” تينرتو مزال مو يدا ىلكوولا وو ؟ولب أديدللا سدا نالاشو | ّآ

 ميو تختم حرمسلاةذي دجوراسبنلاو لالا هينؤعين اة جالا فلن اامو نادي دكا فلتشاام |

 : حرشلاةيدح لوةب رعااو داو موهو نان ديد_تامصو قزاملا دال او ةدافرلا نمزعتفدلا |

 سل + دادكلا نمزادهو دع نأ لناس لذفلا داو همرصقأ هد لذفلادسو حي رسل ةيدسو | 1

 بوك | تقوى عمهضناك ام لكى نادرطملاعفلاو لاعفلاّناكف فاطقلاو مازرصلا لثمداد1ساو]|
 "لاذع تيل لثملعفلا ىلع هلك لذ نمرددملاو ناوالاو ناوالانامنسممقاعمىفناسم شمله غلا

 110 اوما مم مخ اذاةقاشلا ف الخ أت دو فطفلاو مرصلاو: | ْ

 هنآ هذ عرضا ادد ةاملللا ةئئةالقو دست ةريخ ضم اة 21 يماول ا

 دو دجزغعلل لاتةيالو دنا دا عدب او سأي رم ريغ نماهنبا "لق ىلا ةمعنل ادودللا تيكبلا نما ]

 بالكلا ىنبي؛امهيسف عضومدو دجو بدع ن نماهنبل يهذ ىتلاءادخاو لاقرودم نكلو.|
 لئاوؤن ركسص» :ىل_عباةالوهودو دج موب لالا بالكل لاعبو نيئّرمةعقو هب تناكو 1

 : مق بع ألا رقاب 5 قذتملهدو دب تناع ىلب! ىرأ رعاشلا لاه | !

 الياءاملا أي هاو شس>-وراج ف صيبب و ذون لاه مقتابنالءاضقدرللا 6 عال

 , درج ةلوسامزح مت ىعضأ يه 1ذامليللابهتنانل ىضقي ٠" برش | ظ
 مصقلاد رخ نيم ىلع © نينم ىلع مولا اسمي راب 'نسارال اوقف درحلاو |

 35 مهضلاب دراجأو دراجالا عجل او همف تاس الدر ءاشخو ةدرج رطرأو ريق نيدالب عطوم م |

 ترضقوهنره-دتقراذا كالذو درجبأ سرفو هيلعرعشالدرخلا نيب درج أل جرو عموم 1 ْ

 . بي وذ أل وقو ب فاو| 1

 . اهما رغوتك نفل ولا قدس 2 5 ةطمسو بسن امماءىل دن ٍ

 ا ' || صولا هلع مادام اديرح ىعسنالو ضوللا هنعد < ىذلادب رثاو ءاسلفةرخذ عد ْ ١

 :: 1 دورحروثقملاو هنغع هي درحد ةف'وث : رع هنرمشقئن لكد ةديرجةدحاولا افعب ىهبامتاو | ْ

 ىذيعلاذورالاو لحما ةديدشى ادور اة سومو دم ىأدوراج لحرو ةدارح «:ءربد قامو ْ

 هلاوخ أ ىلاهلبان د رف هنالدوراذا ىعمو نقلا هبعءنيور6 نب رمدد هع»او ةباصصل ا نم ىل_كو 1

 در .٠ ماشا لاق هواهكلم افالاوخأ ل باىف٠ ادلا كل ذا ذف«!داننتمو نابيش أ |
! 

| 

 ههبسيوومسم

 يد دوراسللا تأ ىلا اوبس ةيديزلا نم ةقرفؤيدوراملاو .لد اون ركيدوراسطادرجأك |

 لاو: 2 اكأ ديرب ماعو هجولاهرئاس نما هتد 0 نمةديرجلأنقبو دايز أنبا
 <١ ااا 00

1 

 امم صحم اح رجا عد م حتت اتمني ب 0 ا

 ظ 1 2100



 0 دمسإلا .: (ءابلابأ) نآ) ١ نول

 - | مممتل مما مس امج ع ال ا م مل ل ١ مسلم هذ ممم تم مصل مصل دع لع ع سم 0-37

 ادوججو دج هقيعو هقسمدسج اشيل عمراكنالا دوا (.دعج )ف 2 يإ سن

 1 رعاشاا لاهو مضاامدخلا كل ذكرريفلا لقاضي أد حغاو أ

 نعالو سب ريغىف تننغدقا *» الام نيدسجلام؟ تنسين

 |ناكا اد ريمادخ زك اجرا دج وادع وهلا دكت لاقي هلم كب اب رمل ابدنحطاو

 قدزرفلا لاه هلثمدحج او ريما لءلقاةض
 : ' دع ةلوج عش لوا كي # قدم ةئبدملا لهأ نم ءاضب و

 ْ أ بالاويا ثلا( ددج ]) لجر مس ةذاح و لطي لو لقاذا تيما ادد ورطملا لءلق دع ماعو

 ٍ | تان دجاذ ترسم ىأ نالذا:تددس لو: دو دخلا عهلباو تلا طملا داو مالاونأو

 1 | الوءاعدلا فو تيكسلان بان < ”ىبط-" ىد_حو طدد>و طوط# دودجمو طرح دب دج

 أندم وكتع اطيل ملاعق. امئاو ءانغ غالدنء غلا اذ عفن ال ىأ دهلا ةرمدس انو

 ٍْ |هقاىشر نأ تيد فو هانغلاهواْرةمظءىأ ارد ىلا .عتهوقوال دنع انعم

 ضرالادد لاو اننمعأف مظع ىأ اني دج نار عل و ةرقملاأ رقاذاا:ملحرلا ناكه نع

 2 و ددحلاىلااو لاذ وفلاح دقو راثغلا نمأ ددلا كلس نمىل-ث١ىفو ةيلصلا

 1 !ةطلوشت لزهلا ضمن دااوذا - عمجلاو قد رطلام طءمؤد دال اوادد_حراص قب رطلا 0

 ظ أ دارت الادكتاو ملغع فلابا دس دم ىنيع ف نال دف ادج سسك ده رهالا ف دسج 0

 | ”ىبمصالا لاه لم سمالا ف دج أو دعو فلا دب د رهالا ىف دج هن ءلوقترومالا ف |

 بام مب هم د أ أ | سه أ اهب د_جآمهاو ةواعمجب نمتغلا ان د داسحلاب الفنا لاس أ

 نم نالذو هفاح مالا ى هَداجو هب دعت زق ىأ انسع هن تررق كلر قكزيسقلا ىلءرمالا

 7 اع ددح رطخ اذه ىف مهاوقو سعأ دلع ىأ ىمأ دد ىلءودو دج لبع الواد

 كَم دعاة انعم ىعصالا لاه افاضمالا هب ماكتي ءالو نعت( ١ )كتدجاوْلد+ ًامهاوقوادح

 ||| لاق رددملا ىلعام منو ك دما دج أ الام ءانعمورمم ولأ لاهو ءايلاحرط ىلءامهصتو اذه
 | حوةةمووفءلد_توواولاب لان: اذافرم كلان وهفلد_بأ كلوق نمرعشل ىف كان ام باعُم
 ؛ ةيءقلع ىلع سهاع ل ضفي ىذعالا لاق ”الكلا ركع ضوم ف ضوكل ىلارعبلا مضاد اونا ١

 ١ رطانملاب ملل !بوص بد « ىذلانونظاا دا لعحام 0-6 |

 0 000 ربه انآ مولاب فذقي ٠ امطاماخأ قارملا لم ْ
 م رطلاةدلباو هنولفااضرا لا رهظ ىف ىتلا ةطللاة داو لح اسلا ىلع دل ةلضبا
 || هنمو لبا نولناا 2 قئارطى أرجو ضد دسج لاب نو ىلاعت لاقد دج ع-ه4لباو |
 ٍ ا دادساو ةفاذخم طواطخ هدد ءا تكوانأر همق كرا ذا سخالا ن*ءةددسنالف يكرمهلوق |

 ظ ناهي هن ينطالا لاق ةيسراةلانقا دك تبرءموظو ناشلا نهناقلخلا |
 0 اهداتس صاغ _للازحي ارسلايمتلظمءاضأ © ْ ٠

 تضع مطلا لاه داد-وهفر مثلا ناصغأو طولا نم ضءعب ىف هذه دقفتئ ةلكو |

 1 مؤنوأ مرب ىدارذ راند ٠ هذا د ساي' نددت ةسانإ

ْ 

 د ا 5 تكس سوو

 اياز 1

 عمر دا راجانيمبشهيضوزافقوهولالارا مموشلا نمل او رص ا اراتص الا

 هميسيررمج

 دم ادلا



 م40 (ءانلألسف) د

 ةزافملا»ا ذبل( دج قعاومصلادونمااتةانفاسأو رعاشلال اق برعم ”ىنراف
 - / مسا نانالاةنادسلاو مهكلهأ ىأ هل امهدابأو كلهادو واد دس ثلا دابو دس عجلباو

 ٠ 1 سدلاو ىها لاه اهلا

 باو مأةنادس ىلءام ولو * عيصس*نيبلا تلص ىلءاموبو أ
 ظ ل. هنأد لام لاريثكهنا لاقي ريغ ىءعدسو
 ميدقلالاملادلاتلأ ( دام ).ةرب زكا ءاتلا رسكبةدقتلا «( دقت ١) (ءاشارسن (
 واوهيفءاتلا لصأو ذالن الاود ال21كل ذكو فراطلا ض.ةنوهو كدا عداو ىذلا ىلصألا |

 ّندثي د1 فو دا ملاموالامْنْدق اذا -رلادأت أو ا دول: دا ودا لالا دل هم لوقت
 مهتلادالداو ىذاا دلتا اواميدق نآرقلانمهنذخىذلا نمئأروسلا ىنعي ىدالت نم
 انهن اوطرمشو ةيداج ىرتشا لجر ىف عب رمش ثيل - هنمو مالسال ادالمب تب: ةاريغص لون
 ئقنالفدلت لد _:ءداو ىذلاوؤةودالتلا هلزتعةداوملاواهدرفةد اناعد_١وق ةداوم

 : اعدتاه وذكس منال ناع دالتا سقأاديع نم روب دال ل اوم ماه تالف

 ةمرلاو د لاه رفلاو ىدنلادأنلا (دأث) 2 اضاارصغا)ا

 : ْ هيضوهلاو ساوسولاو عراب و ذت 5 هرج سود أت هرثشي تاق ا

 ْ ىلع ءان'أدلا لئمةمالاءاداءااورورةمىأد.:”لحرو دنئادثت ناحكحدمو لردعدتو |

 رتولك ةنسالانانمفش هه الءادأت اك ام تيمكلا رعاشا لاه باقلا |
 اههلوةباد-أعم ملودسعو أ لاقو قاما فورحناكاءانصسأ اوءادأتلا لوقيءاّرفلا ناكو أ ٠

 الأ :اذأتلاوهودحاو فرحألا كي رصتا,٠العق مالكلا ف رسنلو تدكسلان بالاك .ريغكي ركاب |
 | نامضومامهو ءافنجو"امرفناةرح هم ءاسدةذءامسالا امأو تافصلا ىف نعد نكسدتؤ |

 ا تدرك لدَكَو مضاايةدرثلا مسالاو دورُك_هو دي رثو هذ هئريسك ادرتزيجل' تدري (هز)لا

 بجو ةدحاو ةلك ىف ناير اقدم امهر نافرج عقجا الف تاعتقا ىلءتدرتثاهلصأو زيدا |
 | ءانلوالا نءاولدباق ال د مصنم ةر وهجتءالاو ةسوهءهمتناكا ل ءامااناالا مائدالا 0

 ان وكعب ذد رثانوأ اوقف نوعغديوءان امان ءنولدس برعلا نم ساو هلثم ىف وغندأو |
 ,درتلاو هنع“ى .ممموهودريب نأ ل يقريسكلاوه مم.ذاا ف ديرغلاو رهاطا اود ”ىلصالا فرهلا |
 دع لةياذه لاقي ةدء هند -اورمسلا نم نال امديعتلا ( دعت ( نيدفشا !ىف قش: نايرعتلاب |

 ا

 ا
 أ
 أ
 ا
 ا
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 انياناكاذا د عجو دعث ىرئو هدرغب مهضعبو درفيال عاست ا دعملاواضغاصشر ناك اذا دعمأ
 دملا دوو ىأماعدالادسأو لجرلا ثا هلةدامال ىذلا ىلءلقلاءاملا دهلاودؤلا . دع

 ادادوئم لد-رو عضوم دل ةيضورو هلقأ الهو دف ىت- سانا! هشعرتك ازا دود *ءامو |

 هام عطغئا تح عامل ارثك أفءاسنااهتدُماذاكاذكوهدنعام دنن ىت#لاؤ سلا ها عرثك ١
 ملا ص موق مهو ىلو الا برعلا نم'يإ بق دوهتو ل تسص أ ىأ مرق نم م_مماا نمدماثلاو|

 نيعسأمالغلادهوذااردهوملا ( دهث )ل هةلصكتي رصد_عالاو فرصبالو فرمسيأ

 »ط ةفرط لاه عضوم مسادم ون( ) ةددوتةيراكلاو ملل 1قعار دق ىذا قليلا مالا [

 ارق يمش ل يع احا يوما فلاي دحهت ةقريب ل الطاةلوشل



 هلم كي

 د لدم او 0 4 7 ديلا

 مج 0 14 /

 لأ حا انو ىثاو : اتالرو 0.
 هيجي ب هب

 دلو 1 ع ه/
 1 حا 7 34 و

 5 4و . 5

 هل سهير ٠١

 مش 4
 عمل الص اهل محو وسع مسمع رص ص خمس جل نع سم

 (ءابلا بانل كا
 - مس م م ص جم و. تس ع ل مع مما ك0

 3 لأ لاقيو ادراب هتِمََد ىأ ادارباف تدربأ هتيفاس د صوإأ كو دسسالاماةقرذل هنال
9 

 3 |ءاسكدربلا 6 3-3

 1 | هدعابو هرك_غمدعبأ اود لا ادني روت مثلا دهب دقو نرقلا ةطاوعبلا د دعب , ملغ

 )ع ةغباذلا لاق ميو دا لم دع احح كب رطل دمر اراذسل هدعنو

 ال وهفرسكلا دعب نمل رحال ا !او «دعيلاو نيندالا ىف ساثلا ىلعالضف لَنا

 م-غىأاضيأ دعل رو دع ايريغ من

 1 ١ '0 اة ىوتسيدا 0 .هيزنةاموابير ةنكىأ د. ريغ ختووغاص

 : | لاه قد ضرالان ءةدعب نمد و د :بانم منأامو دعببا نم تنأ ام لل ذ تسهو عمللاو

 5 ظ هنئمى ' لال لآ6ةءالو رخ ءالامشادعب أ لاسقيو ا رقننا ةدعبىذ نمأنت الو ىنعالا

 :لوة:واد- .عل هدع هل عيوش او دعاس ىئ ًادعتسماو دعا

 || لثمد عب عج نادعبلاو نئانتادعبالاو ههج ولءاقلأ ىأ همها دعبال اهلا بكم هوقو ئد
 ْ' ادعو براق الا ف الخ دعابالاو هنادبعب نمو ريمالا نايرق نءنالذ لاقي نافغرو فرغر |

 | فاضملا تفذح ىتذ نام الاامولما ًاواف.ضأ اذانيفر طنانوكينامسا امهو لبق ضع
 7 ًام_مخالابارعا اهل ديال مضلا ناك ذا يم هنأ لعمل مصل ىلءامبتي بطال لعلها ْ
 1 | ىأنييتادإ رءناتأرم-هاوقو ريا الو دبل عقومالو لءاسلا عقومامهعوتو لسنال

 ١ | وف هنعد عم هينا نامزلا هيساص ناسا نءث ع ل +رلا ناك اذاتلذوفا 0 عل

 | مواوقد نك الى 'نامزلا فورطظ نموهو 2 نيبتادب.هب هدمةل ١. لاه هبت أي مكاذ

 ظ داليل ادار دايلاوةداملاودلاب ري ل الب © باطللال_مفوهدءنامأ |

 “ْ | ىأدلبتو ةدالبلا فاك دلو د.:ابوهف مشااندلاب دقوءاك راذض :دالبلاو( ١)نادلبلاو

 | اضوح فير ءاشلا لاقو ضرالا,ىضادلن أو ضرالا< سف برشادملت دأب ,واريضمر دز

 ْ ناملع قالا ةالءد هتزواس »* يلهب ةاموءئبب دامو

 ْ |رئالادلبلاو ةديلب هتبادتناكحاذا ل-رااداب أ ديزو:أ ةطلابملالثقالابماو|

 ا ْ 3 عامرلا نيا لاك دالبأ عسملاو

 ا اهدالبأ ىلا لهشام دعب نم »م اهداتعافامهورادلا فرع 1
 ْ ىآطقلا لاقو

 ْ دالأ تاذمواكروهكلابو 5 مهروهطار 1 زف حرش تسل

 1 أةد دابلاو اهكرتتىتلا ماعتلا ةذ نم ىأدامأا ةضءن ن نة لذأوه لاب ماعتلا "ىحدأدادلاو

 ||| نم مكبأ ةتسس ىهورمقلا لزا:منمةدمللاوا شتر لانقياك انتداب هذه لاقي ضرالا
 ْ | مار نزلت لاك 00 ةلللاو 2 :سأا نم موهرمصقأ ىف سعشأ ا يازنت سوا

 ةمرلازدرعاشلا لاف ردصلا عساو ىأأ :

 ْ اهماقبالإت ا وضالا مب لق « ةدلب فوفةدلب تقاأف تذينأ د
 ظ نسب اهنا زان ةزاقن ةدانا اوةدلملاو ضرالا ىلع ئيدش تقارن ' ترند

 قاذتا ميلفعلا لج راقنبالاو نورسةمن مل ىذااوهودانلا نيب لب أى أدب أ ل_جر لاقي 0
 د ا ربكحاامماادنبلا وسب باصلا لاا نميدنلماو ضي رعلاىدالملاو |

 زا



20200000 
 01110 يا 2ت222لل5ُ5ُ5لُلببتتللتل22 2 ا

 دمو ىلمل ن صفو »4 درت لاصسلاو اهار اوس 2.9 ا الحاملاطا 1

 امنا لاق ىعضلاةمون ىلع مك عام ةىل ارعال تاق ىموصالا لاه ندبلاة دري ىلا اذنه وألا
 لرلا 04 هدم 0 )اية فال ا

 3 وأ وبا عب + ا 25

 نادربااو لئاوقلا ىو فويلا عيل دراو ءلاتافهر ما 2 ا

 نء لما ىزاوج دو دخ # ا 0 ْ

 ىحرعاارعأد ثاا لاه اا رشالو ادرب امة نوقو ديال ىلاعت هلوق هنمو مونلا دربلاو | ظ ْ

 ادربالواامن مطأ)تئشناو « مكاوسءانلاتمرحتئشناو 1
 ةفورعم'هلءرسسكل انةدربالاوةدربلا ءادلك كل -مأثيدحلافو ةمْكااكير كار دبلاو |

 لوف مودلاةدرابلا-م !ترعهاان «لجرلا لوقيو عاملا ن ءرتتأسب وطرلاووربلا ةيلش ١

 مضاانضرالا تدرب هنملوقتمامغلابحدربلاو ىرثا !ًةدربإ ى مااةدرام تلرخ الاد

 ادربأ عقو ن نمءأذ ازعملام ماك لاهو: درب ةءاصمو دربو ذ ىأ ا

 دراما ادوريلاو ةدوربو ذ ىأ ادربان املصو عجاس ساالوقو عورب ف نمرعاش قادما

 وروح اش هي تدرام لع اشنأ ديرلار بنشأ رغما متاوانانثلا دورب رعاش لا لاهو |

 لعسفلارداون بايىفديبعوبركذوامواعم كا تاكا ذا ىن.؟:درباوه لو تو ل كوه نيم | ظ

 غّرذم نيد زيلوقامأودارباو دورب عسب او بايثلا ن مدربلاو اصلاخ ىأ اهبسفن ةدرب كال ىه

 هماه تزكدربد ٠0 ن ما » ىتنلا درب تدرم“و ىريجلا|

1 
١ 

 ةمراو ذ لاق هاحانج بدن ادربو تعب ىأ تن رششو دبع مساو وف ْ

 عازب هيدا 35 يك تامة م السر هبل رو 15

 هللا ىدررعن اثند - فو با ارعالاه .هاترو هيك عنب مدوسأ“ اك دربلاوا
 هرهيش ىلا #0 4 >2 هل

 كومار رلاىف ةملرما ٍ ىدنع 2ع َِكق و فورعءمب ا ”يدريل 0 72 تيا رمزا لافوريربر | وج نءابرض م هاا ا - 60 0 0 ظ

 1 هي وسرلا أريد ءهيلا فاصرلا قاس * ل هر خاا طسو لدغلاهِب دريك

 سيل او سها لاوو ديربل ا ىلء نالف لج لاقي بترما ديريلاو |
 : اربربل يش نموا ىرس 1١ ديرب « دواع. ىبانذلا|صومةملك ىلع |

 ئدرالادنا ءحدمعد رزه لاق .المم رشعاثلااضيأ ديربااو ١

 ٍ . اهديربك للا يحاتلا ىب جةأانو هب ىلاخو ىأمورلابار ء«كتدف ْ

 قئارذلل لاقيو ديربلو.-للاو دربمو عفريمالا ىلا درب دقدي ربلا ب ضو ديزبلا ىف اهرهسىأ |



 (دي) (لاوؤبإل ظ 212

 رحازلا لاك بصقلاةمادلا ظ
 يا او *# امرصتنأ ةمشخ كيرتتماه ٠

 زحارلا لاه ل رغسي ق اطال ابلاو ىدنبملاو ىدنضملا كلذكو ظ

 ' ١ ١ قوكم بصق ىدنيخللا » دوبملال حولا ىثكى ثق 0
 |ةدبلاو قرف :ئشثلاددسو د ديم لع لا ةيقديرضتلا دب دبتلاو هقوف ا ديمد هد ددب )ل

 | هنادي مهنمةدح او لكى لمع أ ىأ ءاطعلا مهنَّدب أ هنم لوقت سدنلا اشيأةديلاو دو ارمسكلاع
 | امهنم دس او لكل لعجاىأ نتصتامهديأ نلكسلا ىف لاقيت رة رم يدي ثنداعافو

 ْ درغن ا ىأا ذكي نالف دبتساو اهدمضرالا ىلإ ءديدبأو ةداو ةدهن امهفكتمل اذا هعضرتةدعن 1

 | مهلوقو لجرو لجر مهاتزرابول ىأان وقاط أ اد اديلا ناكول لاقي زاربلا جتفلاردادبلاو هب
 ليما بمال ريسكمأ ! ىلع اذغ ىئانتاو ةنرق لجر لك دخل ىأداديدا دي موقاب برخلا ىف

 | دان هّمملاة ب ىمالا عقوم عقاو هنالنينك اسلاعاقجالريسك امنا لاسقيو "ييموهو سهالا
 الجر ل جر لكل مهدادعأىأ مهدادياوقلاضيأ لاقيو ممنارقأاو ذأ ذانو دارت موقلا :

 هنالرسكسحا ! ىل_ءاضبأى ىو ةدد_بتمىأد ادب للنت ءاجم_هاوقو
 | | نعلود_عم

 | قرغتو ةاديدهصلاىفو دعت لؤلاو عردلانثفوعرعاشلا لاق دديل اوهو.ردصملا ١

 ]أ تبان ناس رعاسشلالاه ةدديشمىأدادموقلا |||
 000 كو فام حام را اولسدنايلل «٠ الفا واكو ةئامئاك ْ
 1 عئاادغب سيل ةنال ثالثي بف يصلان منيتلعب :عنمال فة بصل وثسأتلا رلذملل امتاو | ْ 0
 2-2 نما. اذادادتب الج رلانا دي ناغيس.لا لوقتو بارعالاعئمالا فرضا ما

 ٌْ  نالد-رلا نا دةو اهيا اهدي نكلو اهنبااهذتس لاةءالو !نناذ ياسا ”الذكو | :

 كا ذكسصو ةضراعم هتعب اذا اداد هّتعبأب و هسا ع ننال ةبظ؟ !يرشلاماذحاناديزأ| :

 | ددبلا تيكسلا نبا ةةاط كلامك أ ةديوددبب كلام مولوقو دادي ةابم حسا هدا ١
 ْ نيدملانيبامدعاست عبرالا تاوذيفو لاك امههلةرثكن منيددفلا نيب امدعا سائلا ىف

 .ةًارااو قاما ييظعلا لج رلادبالاوءاّدةرقب و دنأ تنأف ريكا لح ناتو نمل ودنا

 | نيبح رقنملكو نيدغفلاانطانناذانلاو ديالا معلا هلذخو أ لاف ءاذي

 | نا ديدي نا داديامهوءامأأ نيسكد بنقل 2 ىسلا دادي انتا هسنمو امهّدب دقفهملحر |

 / تحت امهلعصف ام هونصفنتطب رخن_ذ:نأوهو هدبي هتك لوقتةدب أو دما دب عبلباو |

 || مهلوقو ةعساوملا :زاهلا دب همللاو نانحر النادي دلاو ريجيلا ب ثفتارندبال_كل ءانالا || .

 ًْ يوم "يبياف مكلاذبلاو ضوعلادءلا لاسقو هب ل 0 ا كشمح نمديال !

 1 ددنأو قركفم ىأديدا- ودبي دانأريطءار ّرَدْلا ةددلا ٌْ

 . | ددابريطاءراخ قاؤرب «٠ ىتمثورظأ رح زعا

 دويشو نانا ةرو عذلاءئشلادربدقوة زارها ضشنةدوربلاو داس ضيقت دربلا' (( د 4

 ٠ 05 بيزلانيكلمرعاشلا لاه" ةئيدر ةغلوالا هئدربأكل اتق: الواديرتهدترو |||
 ظ ظ ١ اغالو ومنو داك دراتس 5 امان ناكرلاق ئَدواَةَل طع د

 1 ا وسن الو كد نا كأن الق ءدتريتالم_ولوقو. ادربهدرتتم داؤ ةتدرة بر شو ةننق سو ظ ا

 0 لا

- 

 بح

 نجح موي

 ضصوفمم»
. 



 ا #8 ك6 ل جيارمر

 أ دقو يشفلا اشيا دمالاوثلر ع ىهتنم أ كل دمأام لاقي ى دلك ذي ةياغلا سم "الا د ظ

 رمكلابائ كادوا 6 روغثلا ف داب دل آو بضغ ىأ هلع زيا ورمادكلاب ه«تلعدم ظ ْ

 | لاثمدوّؤمانأو ىاقث أ ادوأ ىف دوؤي لجل اىداديزو:أ حوءتدو أنو وعاىأادوأدوأب |[

 ١ د_ارام_عاصأو هفلطعو ةانح ىعءاضت اهدذآ و دبا ىل اوهفلدآ املاقد :لوقم | ١

 | ناللا نب ةدعاس“ ذي نانا لامىأىثعلاذآو |

 | دووت : هرخآل الط تدار 3 ىح ف ضلارا مم تشأ : 1

 ظ ْ ١ قولا لفو قرشلا ةيسائا لبق عيرتاكأ

 | مث سهلا لاه ذات تاراقد !اوبدلتلاهتلاد_ءسال 1

 ١ ملاىدا الو ىثعلادا ذاني_كجن اني ةددلاو 1

 | حاملا لاه ءانخالا دانالاوأأ]
 ا ادآ انا ىدمافد" 20 ه٠ اداآىدأ انتل نانم 0 |

 دوأو) مهرودصت رمح م اجو أ ىلاعت هل وةكدقرا هضابالا-ئذانملا لنمط د" انادقىأ ظ َ

 ىذوالاهوذالا لاق لحر 0 ٍْ

 رام دوأ ىبن مان ولأو 3 لوحات امام ضش ظ :

 حاملا لاه ةوقااد الاوديالاو ىوقودتشا اديأد كيل جرلا دي ذ وبأ( ديا |
 لوة:و دب ومو هيف هتلعف ىلع هندي أ هنم لوبا اا ةوق وعد ادآىد انتا د نا نم ظ ْ

 ديأت وال يوم ل اوعفم لا زاضدأدو ومهريغصتو دب اءومىل_عافلا وه 2 وق ىأاد.اتهتذيأ ديالا نم

 رعانشلا لاه وِ وقاعد لجدو ىقنئذلا| |

 ئردذلاو ىلكلل!باصانىر )غ1 د.ااهرتو سوقلا اذا 41

 قع مههشلاب|عدجسا ولبالا بدوى رب اصسأ ا ىف ىنلا س .وةلارتو ىلا ءتهلنا اذ الو ودب ٍْإ

 ! هناك زب ءاملشاوأض وهل الو لم #بارتداالاو .رطملا منوكس» ىذا١تاسلانمأ

 ' 7 . ميلطلا ف سي ةمرلاو د لاه رانيا

 | داناندب ب رب نماهأ رت ويح « ع رجأب نا سح ضس نإ :.عدانعفد ١

 ْ رءاشلالاقو دعم نع "ىحدابإو هضم ٠ عوأاند رط لوي 0 :

 ١ دعمنيرازننيدانإنم هه مههجوأ نستنى
 ظ حارا لاق دانإهنرسسموركسعلا ةَئمَل لاعب وأ

 ِ رفعألمدناكرأهسنكر 3 سسدول ماها نيدانإ ىذ نع

 ْ ةفرط لاقت ةيها لاو يلا مالا نمل اثم ديؤا او '
 ظ ديؤعت دنا دقتأ ىرتسلا « اهقاسو طولا دقو لوقت

 |ةهدحبو ليمأ ةدحب لاعوه مها اوتو هنماهأ اد و ناكملاب د١ ا ,سنالا

 : جلاب ةةرميجمدت :ءلاقدو هنطانو ل ىهأ ةهلخاب ىأ ميه اوءابلا مضيال مأ ةدع ول مأ |

 حس مي جبل حا ل

 ةي 01 ند ططخغ“ اسكداصل اوان تد نباوه نقلا دايم اعلل ]قهنمو كلذ لءىأ

 ءادنانمثاد.تيقناو ةادنلا «( د تادرس ار زيدان اد و ا

8 0 



 لسن عناب
 اسم .. دع تصحو عج اج ريماس عع مس سطس سول. يح صسصخلا دس ايميل 2 مصع ماعس مص م ١ م ص لل ل ل يجي مج ا تمس سدس درو

 "وا هاش ميل مف لقتالورادلا قدح اللوتنومهردنلال ١ ريشع دحالا تاعفام نول اوقف

 | هيف وسي بطاذ نأ ملصي نا مساوهف دج أو ادلا فام مهلوقام أو داسآ ىلع عب ”كدحالا ظ

 أدح !نميكتماقلاهو ءاسناا نمد" اك نغ!ىلاعت لاهو ث وااو ع-مللاو دحاولا 1
 | ظفالا ف نالو دعم اهم ال نيو 0 اواعود رفن الخ رلادح أّساو ني رحاح هنذعأ

 ْ نهدجأت ةردك# ى مب ارعالا ضمد ن ءءا رغلا حو ةمِد لا لبخ دحأ و اعجب ىعملاو

 : ه6 دوهشلا ىف همتبامسسد رانش أ ل جرل لاق هنا ثي دولا فو .سشء دح أ نهريص ىأ
 35- اه

 ٍ أ ديد اديدشو ةبلا ا ديدالاو اهقوج نينا تءجراذا اذادونه-ةاغلاتذا ددأ

 ١ | اد ائيش مجدل ىلا.عت هاوق نمو ميظفلامالاو ةسهاإاةّدالاو رسسكلا,ذالاو هن عاملا

 0 00 اذالاو جفلاباذأ دون ةيهدنالف تذأو ددأ هّدالا عجبو ىلع اف ىلئءَد .الاكلذكو

 ادهن الص تنك ام دعب نم 1-2 ادآوةّرش نع توضن حارا لاو

 الر ولا اهتم ادد رمضمنب سايلا نب ةذعاط نيد أوهو ماب لقوبأذأو

 ار رع ةازيئع مولع و بث لزج هواه اددأ ف رصت برعل اورج نبا يسن نالوك بدي ز دال

 ر وأب تنب نالوكن بكلام نبتنن نب ثوغنيدزأوهو نلان محو: أدزأ 2 دزأ

 ْ | (مرعنبسق) ىن احل ارعاشلا لاق ةأرمس اادز أ وتاعدزاوةءو :ثدزأ لاقي مصفأ نيسلاب

 0 نان دلانمبيرامبلجرو « ةهض ل جر نيلجر ىذك« تذكو
 | 0+ ناهدراك كس ىبلاامأو ه ة'وذسثدزأف تعص ىت ٍةاااَمَأف

 ( لبج أل ثمداسآ ودعاآو فة دشأو هنم لة روصةم دسأو دوس هعبس دسالا 7 دسا'

 | دكردم نية زخنيدسأوه»و رضف ن نمل قوي أدسأو ةدسأ ىنأ الاديزوب آل اه لابجأو

 ظ 0 زازرن نب ةعس ب رب د سو هو ةعبت ر نغ هلق أضر أ دسأو ريضم نب ساملا نبا

 | دسالاكراصاشي أ دسأو فون نم شع دفدسالاىأر اذاريسكلابلجرلادسأو دسأ تاذ

 0 [دساتساو أ ارتجا هماءدسأ:ساودسأ حرت اذاود هذ ل_خ داذا ثي دال فو هقالخأ ىف |

 [|تدساو لت و دس اتسم ضم رعد ىلذهلاش ءارخوأ لاق فتلاوىوقتمنلا |
 : | تدق أ موقلانييتدسآو باالا نع ةيلقئمواولاو دم_صلايهتي رغأهندسوأو باكلا

 ظ 5ُقوهو بايُنلانميرمض“ ىدسالاو ةهو:شدسأ لا مهلا هدزالا فةغادسالاو

 : | بوثلا تحت مدل صرق مطلا,ةدض“ الا 6 سار ةداسولا ف ةفلداسالاو ةئطحلا

 ظ ٠ .ماشغتتوماىاوسو نءدسملا « هتدصأباعاتمالاسوهرمو رعاشا١لاق

 | ريثك لافاد. .مأتهندصأ لوةةئراوطاراغعاشيأ هسلتو |

 اهدير عردلا دلي ناو بوم « دصؤمت اذ ىغراذوعرددقو ظ

 | ةغلبابلا تدصاو ةد._صولا ىف ةغا5 :رظحلاك ةديصالا وءانفااوفودمصولا, ةغادصصالاو |

 ْ 0 يو خا نمهلابةدصؤممبلعا مئاورعوب ونأ ارقديمو. هتقاغأاذاهتدصوأ ىف

 ٠ | لمج أن يب ةهدر ىهدابصالاو ةولغةئامةياغلا تناكو عضوموهو داسصالا تاذ نم*اربغلاو

 ١ أ لحرتلادقأو لصتسم ىأ لعف ىلء دخأو وفل ع ىأ ادذأ دفا يرسكلا,لجرلادخا (دنأ)

 | وباسم يااا ريرر ليس كانا بسحر قر اال

 17 0 ا ممم حام عال حم ل حافلا تاما دولنا 0 دك حنا تعا احدنا تنل اح

 (ممأ)

/! 

0 
١ 9 
9 
١ 

 حسم مسج ممسس تمسم ا سس كم سا سام مدس ا و ا ل.



 عاف . .مفسالاا) - (تفئالالصق)
 يي ندد لا يي يشممشلمللملالاال مدع وج سس حا سامح بص عباس ل لس

 ظ احا ةقاسلا لب احونتو كربف هتك ربأ جاذتساف لها تذغأ ح 3( فاقاا خفبأ 1
 ند < خاواتو هقطتاد اواعس ىأ“ امواله جوا تار ١

| 
 |نيلان

 'نوذلاددنت ذئنالوأ أ

 8 :ءشا'خاوخولا خخ و ]بينأ ألاوديدتلا عب وتلا 6 ارا سمف ال

 ١ اًخاودوأ سعاوق فأل 3 اخاف ءاش ن مولا : نايفزلا لاق |

| 
 ىنرتسأاشرو رون نقلا خروذقو قر ىت> هزامراك !ىذلانيكتلا ة رولا «(3) ظ

 أخو دقو نردلا حولا حد ( هتشرأل_5.اذكموي باَكلاتخرورانأ هتشروأو| ا
 ارتذا ةصخاوملا ”ىعمالا( مذ ( انآ هتطنوأو ىهج اك ستاو حس ؤنو حسوب بوذا

 ْ ىرام ةذطضاوملا قاسكلا لاهو ءاقتسالا فوه كلذكو ديد كلاب امو سدو كبحاصريس لم |

 أ فلا, خوضولاو الملق هل تيقتسا ىأ ف تضشو أ لوقتو نيو رابتملك قرعتسا ميشا 5

 . فصنلاب همدشؤلدلابنوكو هءاملا | :
 0 راد ةيراملا ةضيمهلا 20 رفا

 هال ص ةدددم| ا

5-9 

 أالورح مادوهداقباك د أدب لاش دوب ادناه ورهدلا ( ديالا ]لإ ( تفئاالإز مقالا ا

 عادلا اضيأدبالاو نيضْئاهلا ضوعو نيرهاذلار هدلاةداك نيد الاديأو دع الادب لعثأ | ١

 ٍش ديو دب أ همس "١تدبأو ه.ماه أى أ دونا رستحلابدبأي ناكلاايدبأو دماَكلا ديأتلاو | ظ

 | شوحولا هشقل ا ورفقأ ىأ لزم ادبأتو س-وتلا د.أنلاو شوحولادباوالاو تحول ىأ | :

 || بانا قاوتلا مدراو كال لاق. و تيا خذ ئ.ةهاديىأةدبا اءنالفءاسو |

 ! راعشالا لدعتب ىديازأو « مكس ا مولب ىركاو ردع” قدررفلا لاق

 ا رو بيؤدونأ لاك دياوهت شح يأدبأو بس غرسكلابل جرا بأوا

 ْ ريااهركذ اءنثةوارهلا لم 5 ةيحانءمظلا مات دعب نئفاف ظ

 1 مهلوقو نان ارا نمذزلول البال نزور الارايمت لوف نيالا اهنا ل ٍْ

 | .دلتماعام لك ىف * ديالائددخالا هم . دكتلاتلا عاش [ 1

 : ْ ةقان (دجأ) اًرشالادادتتالىأأ دك سلو نامرحادولر اهنوكَن ال ةمالاانههديالاو | 1

 | ىأارتلا ةدجوم ىهن هتاهدج او دج ًارعبلل لامتءالو قلدتا ةةئومتي و قتناك اذادسأ |

 |رحر ررسكل ايدج !َو ناتتك [ن غد سير قنا قدبا اودحومءاشو درهظا 5 7

 |ىدحاوريثعدحأو :نانثاود- ألو ةتددعل الز: او هو دولا ىنةعدحا 6 دحأ لبالل| ا

 8 رعملا نمل د2 ةدقدر كذلاَنال هللا نمل ديووهف د>أةثاوه لةىلاعت فوق امأزو ةزمشع ||[

 امون دأفماللاو فلإلاد دعا ىف تلخ دألاذا”نث دادكلا لاه ةءصانةمصاتلاءاغغ ل لاك ا :

 | هفانفان دا ديوب :رضتلاو ممرلا يااارب فايس الاون لوقف هلكددعلا ىف |



 مهجن ماضي | ؟.د
 ةضلاو م لاَ واهقدهماق ددملا دنع خانت ىتلالب :الازغلاو
 أديدلاق :وسااوذو خلا نم هنالجا اوهااوهاده باعث لاف لءاوعل ار ممل لاقي و قءقراا
 ْ ءلاوهو لاق مضلارةااوهامتا لوم تاكل ناودتد_ صةضخلا ف سدا ثي دس اىفو

 امخأب نءهغارفدعب هسفنااراشردق ةلاذخأينأ فلا: :تااءاّرذلا لاهو  لماوعلا
 ' دووشموهو باك ةغرانمد 3 ةيحاضرا دا عئم ىذلا ىبع دشئأو ةقدضلا|

 |(عض) وضخ مهعججا: غأولو جامملا لاف تكريفا مكربأت نمت ةقااة توا

 | ناكلا توعسنو اهتريغر ادلا ران عب 0 ولالا نمعثأ |تضن

 ا لثم ةلازادن الادب ه الا مستو هم زحستتأ ا ما مضلاب ةطسنلاو عع اكهيودنسساو هءزوتتتاو

 لأ ةلرودم هلو توف تام قرح ايئااو ةشوسنلوالاو ةطنان ةئاثلاف انيك

 | متل سراك وهو اذك نمْعضن هباصأ لاقي ىعدالا ع ( مشي ل عاق ثارملا

 | مضنلاو هريغو بوثلا ف قد رثالا حضنلا ىزّوتلارعوب أل اهو لعفي الو لعفهنءلابةءالو
 | اصل وةنءاو سامه وضنلا لثم ش رلاؤضنلادب رز زول لاهو لعسفلاةمدهمري_غءاملاب

 ؛ رعاش هللا ةطضانملا خاشنلاو نلارزعطنأ ْ

 ا ع اع # . هتك ع در لوشلا خاشن نب ١

 1 ظ ىاطقلال اهو

 00 . .انارطملا سلات نيدبلا حرس + اهثيرن عومملا قيفشتاذاو
 ْ ٠ انلاضطامباهئاغم تذغل ه ةيانص لسكس | نم تاكا رح

 ا. سشرتءاملا مضنتاو مهيفاهوقرذاذا مسه انت ىف ةغل لبن اهمها ذطضأ ىدب زيلا لاهو

 ااه دعوا عساو نين مهلا حان طابو دوعلان ارجلاه .رب رزغ اضن ثمغو

 | ناتراّونئأ ناتحا ضن ناتع ام-ميف ىلا عت هلوقىف ةدسعوبأ لاه .ءاملاةربوصأ

 | ْ ورع ءوأدتنأو : رطل |ةضضنلاو
 | بيزالاادْشااذاماركهو هب تثهقو كن اماذا نوحرغدأل

 | رعاشلا لاه ةغلاضب أ هفتو هيف غن( 9
 ظ 0 روصلا مقل :.ى-ناسارخالو « مكر دات ف ا

| 
 ا

| 

 ىءاطّقلا لوقو
 اوراطف موني. ادمىفاوششنو د 0

 01 رمش مفانرادلانأممهلوقو هيف نفي ىذلا خافنملاو قدح ابق" ”وف ذقت اوخقندارأ
 ْ ا لل لك يرو ضر روان ناسا عشاء دس ا

 ا 0 ا ا ْ

 ظ 0 ا 06 ( هاضينلا لم ضرالا نمءاخيفنل او هن همم ىف ىذلا رن
 ىع رعلا لاق هذريداو رمل هل ىزإا :

 ظ ادربالو احاشز مطأتفشناو 00 ماوس ان تمزح تاششاو : ١

 1 نقنأو هضرأ مهداه ٠ 5 هدي اوقالال :

 تيس سس مس مسوس سوس مست 8 - 8



00 ظامرش :لثااقو هند صخأ ةخاو للا فىألامل 22( (ريرسن)
 

 ظ : رعاشلا لاق ام غامدلا اوع«ابع رو ةشحشوملا عجو بوقرع ةنشملا ||

 مجالا ىف ١ يذلا ا :نالو هم انلاعتقورسلابكل|قري سالو | ٠

 ةضيعلا ني وع ءالا تحعأو خلا هيف رع ماظعلا زب أدق هس لك صلاخو |

 تدءعءاش: لب ال١تخد خدم ه2 تح راطت ومال متماوءاةمعلاز | . :

 رانرخم لكف لئلا فو ىرولا عي رسرد*خرملا «(خص الاشيأ ةمصملاذلإواهريسف | ش
 رعاشلا لاق لفغبالا ىو ةدئزلا خرملاو ىلءالاوغو دئزلارافعلاورافعلاوخ رملاديعتساو ١

 بةعتل- فردي نضد هه رافهلا ترون ل خرملا اذا 3 7

 ىتح هءام ترثك اذان تقلا تخش صعأو اعرق متم صواش رم نخل يل يوتا ا

 خاسعثلا لاق هن ىلغي د دق عب أهل ليوط مس 00 :

 ظ | ىلاغلااءرعث معي زرملا ماسك « ع طاسحصلاو موةلاىفداتقرأ 0 ا

 |مت ةأودامىل ةروصلو وت حب لا( محم )).ةسم اهلا“ ءامسلا يف سنخلا نم مف خلاد

 | هل مطال ىذلا م ملل نمو هلة المال ىذلا لاعرلا ن مزمسملاو ادرق هنا هضطسم لاقي |مغم |

 رع !'لاه هلممطال ىأرا وهلا منن مزة ماوغ لثاىو ههذأ ىأ همعطاذك : خسمدقو |
 ٠ 5 000010 ة راوخلا محلك يسم زيلع ْ

 توسن ىسقلا تايطماسا او سا وقل ا ”ىضءامملاو :زرعع أ لانس عا تل نزلا قوركمو
 رعاشلا لاق اساوقناكدزالان مللبر ةظ-ام ىلا ا

 ارتوملا ىسقلات انسان م # اهعولض لاق ةاريش تره ب مل أ ظ

 | امكضمو ْمضامالاو> وصدالا عجلاو «ىمئلاو مالا: صو وحد حةوضمالا مشمالا

 | ةلمموقلا صو ديدشلاريسلاا لا ىمصالا ( لم اهتذ-ثأو هنماهتعزتنا اذا اهتذددتماو

 | ىلملاو ىلا 'خالم |مرتعم رالف صن ةيور ل !اهضرالاىناودعب أ اذاةلئاضصأ

 | ترضنالفزلساو ين هو يفد رتب اطم لطابلا لع نال_ةو ضرالان م ئوجساام|

 فيس سلات نوينماو لقعلا عزتنم ىأ لقعلا حلمت نالذوا' سا هاو هع ىأ

 ةعالم 6-00 جد يبل !نمجحلملاو هتيضتلا |

 ريهز نب بخك لاه ءامىلتمو طغت ام لكو ىردملا ين 0 ١ 0 نضل
 مص .ه

 ا
/ 

 ا قش زمتلاك قدح نع و «© مطارخ رح نع اهضدق اهتعمطم

 1 ْ ةدعاشلاه مجاونلان م ةخان هنااربصتمتناك اذا لحر «لاقيدأ]
 ا

ْ 
 مزرلا دال لثمزعب اوذلانم | ةحاب كالمالا نم ممويلع ىشم ١ ا

 هرم مدح مللا ىرابل ازهن عزتلاو علل رقم لا( متن )) ةكالا“ ١اضنلاو ومي ' اوملان مدح انور 2

 فيشعلا ام ما 6( ساقناا خاتم نا اوهلجر نمةكوشلاو هسرشةو

 ١ زجارلا لاق

 ا يالي نلاد + ع طع أ 59 . انما داسانئدقل 1



 (نطاإ/: هر ماده 2 ع
 4 صفع دب امع مدعم تحسم مسا

تطتفتو ضقنلا ىأ مسمن حاكسنلاو مزعلاو عدببلا تعسف لوقت هضقنئذثلا خسف 0
 0 : ةرأفلا 

 أ اهنمسف أهدي تضسقو 'دقطيرلا ذا كلذو ليشنلا لولا تت عدرلاخسفتو تءطقنءاملا ف .(ر
 : | مسفأ ار ذا لاه هدا ةرمطالئذلا ل حتإلا حاضلاو هنن رط ىنوت ىيع تدق دوو اسف هد[ نع

 || ْ لا تعضق كاز كس هنخ دش هئأر تضغط مف 0 ميس ضعي ون

 1 اريعبلا عانس مضفتاوراثلا هدف ريغ ءدسورمسلا مدخ نا 0 هلل 0

 أ نعناك اذامجل 2 دكر. سا ع( 2( جدشنا ' ا

 جاادعل ا لاق اريشكم مهسأر شنو“ ءادعأ لذي ٠

  خوصتسالنيح محا ف 5 جيلا 5

 :آو هضرأ مسهماسهأ * مجفم ويلا ماوقالا لها

نبك ةفواذن# بسقخ ارنلا( عق 0 بسس /
 مففلانوكيال لاقيو ه: هد جا

 "اهلا 0 0 ظ

 امأ-ت ىت>مأسأالتعاقأ و ايسقم قاب عال

 00 جر 590 00

 عينات راد نادر 0 اه ) مالا لاستف )

 0 نحارلا لاه: مده يتلا

 1 ْ .ايالثو هذنع برغلاسو 3 ىشجام اذ نيش فريدا

 لوقت ةم مااو هلة طاع ىأزخلم ناركسو فذلا بشع وأ ءأاو طلت امهم أ ممملعتلاو

 همس ماسلا - تمس يصمم بل ا مسج مصل نا ميسا ا رت م حمس همم حم كح

 لدف)

 لد اورسرفلا (مسرت) : برايت لاك [هليذس ان" ردنا انت نانرحلا

 | (عنإلا نينرملااهل لاقيت وأ اقهلاةلفبلا خفرفلا( خفرف ) برعم” ىمراف ممارفلا

007 
0|] 
1 

 ا

 : ا لافو 1 ا ا ع ©

 5 لكشيدحلا فو ةافانابسنالاخافأ ولاف توصاهاناك اذا خا وفني رلا تخاف دز 2

 ْ |اذال تي / منا لاق و ثوضا 00 رانكءاملاحوذلاامأو لاه جفت ثا
 ِق ظ ' سر ددنأو خاف لقب رمش تن رق هبا فاو نانا لا ظ

 | لاوالاعمدأ :  لاؤالاب نئيثن مولا « ةوشنونعل مزاهللاللظ

 : م قط (78) اًضخواعو ماهلا ىلءادق يور لاه فوح أ ىث ىلعو أسأرلا ىلءالا
 3 0 ءادفلا لأ ردهاداقو اننق لعفلا

1 

 ]| . خا 5 0

 | ذكي ءمطل ( طل )) يصب ال ناك اذا  اذلمن ل جر لا اتي قطنملا ىف ةمعلا ةانلللاو يلملم
 |ليءاقىأباص-ن 0 اهيل فو هيضدرش تالف ماو توج ةراوت انا: ةادظا

( فاكر سلا
 اكل 2 320 

و برعم هن مدتؤي ىذلا
ا ىلامد_ةو لل ملسلا نمكلا

 : 

 هم



 57 (حرخ) مانلال نإ
 مسايسصخسلم مسلم لل لل مص مس احل ١ ل متع تا معسل ا م مس حسم 90 الا ل حلا تادلة كا نإ

 أرهو ١ تذططاو زمطم بج «(علا ا ة

تق 'خا.طالانوكيدقو تيكساا نبا لاه ا.ذيبط تذذتا ىأ تاهدذأ | : 1:
 ّْ !آ لوف:٠اوةشاواراد

 جادت د نذأو بطلا دة رجاوزمطلا دمج ةزيشهذهأأ ا

 خرمص بمال نيح مب حا ىف « :مطاا سة نآالول هتان ||
 امرين ا صرقانلاوضطالو اوّقتو باذ_لا ةكمئالم عا عجيوهو طلاب دارأ | ٠ْ
 ٍ | يعاع بقل ةاطو تذطاذاردقلاةوغر ص رافاموهوةراوغلا ةخايطلاو مهاودءاذهو |
 1 أرسسكبجطملاو ف_هنملا نم برش خيبطااو بشلا طال .وب كل ذب هما رمم نب سايب نبا | ١

 | ل اعيطدقو بوت عرضخ م طن ادم م لح هوا بضلاداوةدةشم'ابلا |
 | هيرسبل لجرو بلاصلا ىرلا حبباطلاو هع جرخلا توت رساللا جال ايي |

 ١ ' (ناسوه) رعالا لا نس و :وقىأحابط]]
 1 ىلابلاندندلا لوصأ ىثغيل باك مم حاسسطال الاسر ىوشفيلاملا

 | ئنلاو هتلماعم ىف سرشاشل لع 4(: معلا ةزهتكم ىأ ةيئالعلاشم ةخايطت,عاو | 1

 ىلع بلغ ا ذارمسكملا» لمحرلا: نط دز يشب لا (خ) اههكنذأ ارملاو هدي صماقلأ | 0

 يب سد فم جيبظلاب لمان يطب حاط «( خيط ( هنم معاو م«دلاهبلق | 0

 ةزاس نب ثرهللا لاه يك_:خاطو طف اًضيأ هضطو ||
 ءادلاىئاعتلا ىففاوشاعتل امإو ىَدعتلاو يطلا | وك رثاق+- 7 '

 واتا علو (ءبفنارمض) ١
 لص ىمصالا لام اهئيلو اهانئاضق هسواس فدل عيباصأ مفي( عف ( ) انا لسا ١

 | لضتملا لاه نيللا عمم دقلاو فكلا ضي رع ناك اذازتفلا نيب مف لسحر ل اوقتنيالاجتفلا | ظ م
 | اهحانج ترشكت طف ا اذاامنالءاضق ناةعو حور منامي ىف لئاعثلا مف ىلدهلا |
 ناك اذافا بيف ضفال ةسظف نم ةقلح كي رتل, ةضهفلاو نيللانمالانوكيالاذهو اء متزمتو ظ .:
 2 لاهو اهلدر عباصأ ىف ةأر ١ اتلعساعرو تاضقو مف عيلاو مان اوهذ صفا | 0

 كلسششا و دل ةمول ذه ءاو شتات مادو

 13 هضفلا ماش منا وزي 01 , هه عدل تناكن م لأ

 خرفأو حارفريثكلاو خارف أو خرفأ هلقلا عمو ةْحرف ى الاور اطلا دلو خرفأا غض (

 لاي :عزفاابهذ ىأعورلاخرفأو مفهرسا ودبأ اذام-هضس موقلاخرف وح ةورئاطلا 1

 ّْ ى أن الثا. كعور خرذأو ةضسلا نعخزرفلاح ردا كعز رد كذع حب رمل ىأكع و 1
 أها را هند اذا ماسلا تخ "رفتساو ءايتشاد_هننامتساىهالاخ رفأز كش نكس

 ظ قدزرفلالوقو ع ةرفت عدزلا حرف دقو علطبام دهب ق اة نال متاذا عرزلا خرفناوأ 0

 ماا اناناةهمجلا * وير عب

 | ظيطغلا“ ينفلاو وفن حافنعس مجاو ةديسملا غلا 0( # 2( ىك ىف ظن هن طّقسد

 لوف حلاو لعراقي سا ا 00/1 لا ةيلهاشلا ناك
 ب يس وحب

 ل حار 0
 م



 ا كوبا ا ل
 / اوباشلاغراشلا (غضإ هسبأ ل :ةىفةكتقةروهشم لمن بكسر ىعبأ]|

 1 .«رشاو ساو ني كسر 0 ود شاواتلاثي داو نطو يحاص ل ثم خ خارش
 ! تاني اس لاهو وأ بادشلاو سالا خا زشو اور نوصل خلو رمس 25و :

 1 راي ردد عشلاو بامش 0

 000 د يوان ةاينووج + 1
 2507 قيل ىذلا ل سنلاحرمشلاو ... .حاكرم ساس طسغانرش ||| 1

 | تيكسلانبا (خجرش) بارئالامهوخ ورش عجل اون الد .ىأ ناخ رشا هو خ ورش | ل تلال 1و ضر
 أ قهاوشلا ىه ماوشل ١لابحلا 2( اهضي زعمِدقلا يظءىأ مدقلاخادرش ل جر

 1 هبه

 || حاملا مزلا لدم رمشلا فونالاو ريك هفنأب لولا مث و ماشوف لبا ع < دقو فاس : - او ءاين ع

 || سانا رعشلاو لوكشعلاو لاكشعلاخورعشلاو خارعشلا 0 رمش ]) رعاشلاوا رضابا ا للا

 - هتاهاجو || سرفلاو و موشيللا ثالجو تاسو تقداذا سرفلاةرغحارمشلاو ليحل 0-0
 10 . (ىلاهنلا باتعْرب ثيرخ) رعاشا١لام اضدأ خارعث

 [١  ضاعوهوانطسوأ رشعىلامل * كدي درولاو خارمشل اذ نول! ىرت

 ظ 00 009 خارم نب هللا دبع باص حي راوذا نم فنص ةمخارعشا و

 1 + تل ةحشتأر راو ءانومشموخعياشمو ةنج مو ناضشو ةضيشو خايشأو

 | لسأوةخوضتشو هلصأ ىلءءاسنب رن ماش حس ل برلا خش دو .؛ بوقر ةخش امن 11

 | ةنودنك لثمواؤلات او ذنماده ىلعءاجامو لواعف مالكا ىف رمدل هنال تنكس دكر ضمءاملا ||

 ا | ةدودونو ةنونوكاولااكل ذالولو ف فكن دي دش: ةنوندك لأ ةءوم هو ةمرعدو ةدودنقو

 اش ى أ ضيشتجستو ةخوضتلاو ةروريطلاو دو دا لثمءايلاثاوذف كلذ بجالو

 8 : عيوش ل ةنالورسسكل اراضي أ حيدشو ئييش يشل اريغضتو ل صتلل اش هنو عد هضيستو

 ِ (نذالا وسلا حد لوقتات3_كل مصن ةععصل اء تاصلا 4 مدل 4( داصلا ضال

 ْ أ ةضصاها تعمر لحب ةرصصلا تنرمضو ة_تاصلا ةماس.قلا تنعم هتمو اهدا عددن

 0 لا 0 ؛

 اين بالذل 00 لم 0 ماا

 |قرخ خامصلا 4 ماء «لصأ مصأ تيمكللا ناك اغلا لاه لصلا نيب: لص لبو ةتبلا
 ” . جامل ' لاه اهبفننذالاوه لاقيو ةغلنيسلابو نذالا

 : حلامصلاو نذالا حمر واعمل ر خالعملا ( حمص هسخ امص تدص ل جرلا تنمصأ

 1 داودوبأ لاقو عسا ىأهخاصأ 220 ديك.دارث اهنا نيالا

 ١ اظئانتوصا لغم عي: كامكس نا. أريصيو
 ايم نانأ هتنمضو هيزيطلت ب 20 ب

 1 ءاطلا لد ) 26 5

 اساس



 دنع... ثا نيرشب
 درع دن ناسل | بنم ليزي مسح ٍ ٍ

 انادي ا ١ 1 اهرىرهظ رهدلالزو #4 "اهيا ءاوقلادس نم ترسو 2 00

 نان ىر | |نحالا خت ( 80 يتلا يرافواااودلن ةيكأ يزني ابنا ازا (عن) ظ
 تالله نر | غزووةرغتاخز كا ظ
 خاستناذءايلا رسكب ةطيس ضرأو خابسلا ةدحاو ةذحسلا( خس 2 ننسلا لسبض لأ 0

 مجبسيام نامقلا نم خيدسلاو ريئاطل نش رنماعشتلامقيلاو حابب اوغلياوذسافاورغسو |
 | ىمدالاربولاو فول نم اذكو ةذس هئمةعطقلاو ةأرلاهلْر م فان ىأفدتلادعن

 | ىلع تءدنمح ةثاعا لاق مال لا هماع هنأ ثي دا و اهةفش ىأ ىهملا كد هلق نجس لاس

 | ٠ رعاشاالاه همئاهنع ىةحتالىأ هلعالئاءدب هلع ىضستالاهقريس قزاسا
 | 00 نئاكنائثنحاردقاذا «  هنأيلعاو مها! كءاعز

 ا مهضعب أر قو غار ةلاو مودلا حبشلاورعوب ديد شلا مونلااضيأ خيبسنلاو فشورتذز ازيسو ْ

 ةّراساة تسلا ضرالا عفلانخاضسلا 42 ضم ١) انارفىأال_. واط اضسراسنلا ف كاتم

 | لاه :ةعنا ولا ضرالا رميا 16 رس ) ضرالا فا هن 3تزرغةدارطلا تضر
 ْ ْ بوكو دعم در# ِ
 علما ودع رس :لا نم .٠ ىهاوهلا اهب تءطقدق ضرأو 0 ّ

 تالشنو اهداجابنء:لستا ثلا خول 1و انس ئلسأو اهذلس اةاشلا داس تنهلس : 50

1 

/ 
 لأ ةلضلا خالدملا وهنم لسان ىذلا اهريشق ةبملا خال صو باهالا خال ملا و زاهر ا ظ
 1 ديبللاو هرخآ ىف ترصو هتدضمأ اذار هما !تاهدسو رضخأ اهريسركل - 0

 0 . اهايصو همايصلاطف 1 ارح هى ةّدسىداد-ازطسا ذأ تس ْ

 ٌْ أجا رااو لمللا نمراهنلاو اهرمشق م :

 ' | ةدوسأ ىنالاو ماعلكم هداج لس نال فاضءري غحلاسدوسأ لاقي تالا نمدوسالا |||
 | سدابب خو هاا ره همس دا ىذا يفر ءلاؤ ثمرلا ةضاس ةذاسل اوةلطنادفضوالو 0

 || سر هيفمسراغو :سلعلا ىف مسواهاوصأ نان #بإلا خا أ و لصالاخسسلا (2( ْ

 : ظ ريكو بأ لاق ةحانسو ةصس هل تدب لاش كي يرغاو دسك دا مرو مج 0 |

 0 ٠ لفل عزكلاراد نم تردزاو 3 ةخانمس تدب ريغاشس ثدن : ْ

١ 

 ْ | جستو خ ست ضرالا ىف همئاوق تخاس (غخس) سالو اش ا

 عخاوسضرالا تراصةقسانر امو تحان' لثمتياعوابف تاخد
 3 |مالل فب اسفل

 : و رطملا عازر ترثك اذاكلذو |
 هدو جزل دشن ا أخونا هسار تخدش لوقت فوخالا:وشلارم كك عددا «(خش) (ننرس)

 ٍ : ارح 3 تف ىلا ةّرْغلا ةخ دا ثلاو خدش "ا

 هع مسعملا ورم تعا |ذاة :رغلا تخدش هنءلوقتنيئمعلا بصتلو فنالا ىلا ةيسصانلا نم هجولا ىف

 ْ : نا .رحلاه هولا ىف ا

 0 ليا ةخداشلاب دكذو « لتقدم لعانز ٠ بجنب ثراخلانامعال |



50 

 ديس بث ب ب بيبى ب ببي سس سس سس سس سس سمسم سس سس حما م ا د ا ا ا ع ع

 مس سس

|| 

 2 النازل أ
 مسا ل ممل ممم مصل يسم مساس جر م لن لح مام

 00 ةمعف د 53 ديل لا قت ءايلاو ةيهادلا ةيضي ودللاوءوشلا ىدؤن |

 | «عددكرو لمامالا اهتم غصت 21ه وخل 9 وني لش دنت فؤس نمانأ كو ؛

 «ايفتان هس ارأطاطو ةرهظ ببقاذ ااضيدت لج معبد 2ع( (لارض)

 أ ىابثلا لا مهانالذموفلا انشد.( مخد )0 ءالائاو ورع فأن ءاعيجءالاو

 0 ذاةمانجلا ترد جب دد» نادل فقغامشلا,خدملاو ءابعالا دشدلا ||
 جابجلا لاق رول دو هسارأط اذا لجرلا رد كاذكو هتعواطو 4 توضضاذا

 ١ خجوتبلا هرسناائلمفل اوذردإ اود رد لوقأوأو 200

 .لاهو ليج م اعد( خد“ ارعشلا دمسا فا لوقي . 00 1

 نايراخ ع حل ىرذ ه رو تال اطت ىف امارس ىتك 2 0

 دج رلاخادودالءلا خت دكلذكو اهله ىلءىنو ساو اهرهف اهو ديدالملا حاد خد
 ا سا( عازر نمق دعا لاه هلل ىنعع هثددو هذه د ىبصالا لاق انآ همحودو لذ خودب

 دكي دو كيد ل م هد ع يلو

 يزال فاك لان رم «كااريثكلا عاضااركذعبذلا (خن ( ( لال ضن)

 1 6 اذاك نة عابضاالثشه . رب رحلاه ةذيذو خايذأو خونذ دعملاو

 أ لاجسرلا نم ني رئاو ةيدابلابةهلمر ب صو ىحرتساىأ حش رت 2( (”رار)
 أ ا(غز تا ردفو عانملا دنعانوماع ىثغيىتااءاسسفا!سمخ وبرلاو ىترتملا يلظعلا

 | عساد اخر شعوة وخر ىأ اخر ضرأ  (خب) قرى أ خئاروهفنياعلاو زيدعلار

 |ئتلاع «( خسر د( سه ت اد مضلانخ لاو هج نم تارمشلا تنخر ىنارءالا نبا

 | مضيلا لتس عضرلا عشر ) لعلا قترطسارلا هضم عماو تبا لكو تيئاوسر
 |ءاطعلارهراضضرهل تنضرو ةرا طاب ةسحلا سأر تخرو هن هرسبك ىونلاو 'ىمحلا تؤجر
 | اننضا 01 يابو ارتفع رب هلث يعأ ثد دملا ورك ام سهل

 اًسمارت ,

 نمل يس تيد ف ةدهو ى عندى هشز ( مخ ل 4( يار لاسم )ل

 |سميراو فايا خرا ع 0 طر هلا

 ١ زحارلا لاه ةأرملا خفلاب ةخزملاو

 هغفلا مانإ ماهر . هن. لع هلت ناكن ىف وط ) 0

 ا ص لأك طادغا اذااخز لجرلا خز لاشي دقو ظيغلا ةخزلاو

 1 اف.خوادجو بلقلا شر عدو و ةهخز ىلعت دودد الو 34

 اهندت ةلزملاجلزلا 2:2 ريبكلاخ ربرسح !خرلوق: رجاقد رةةشوخزلاو
 5 1 ددنأو ض+ دىأ بز لدم حز ماقمدي زوبأ“ اسامةافص امال اهو دن !م'ادقالا

 0 لاهو اهيلء مان مقلي ةل لماهالعأ حولزركيو .٠ لزق ةلزئس ىلسع ماه
 ١ ِ ١ مدهتماهشرع ىحاوذلا حوار 0 ةَودناطْس أ موَقأأحامرّناك

 | | جافا لائم ةئرلاو لاع حي رعد امنم زارا لاه ميما خزلاد |
 سس

| 
1 
| 

 الاسس دس سمس سس موا ومص 0 -- ده سو وس يسصسممس بورما ا وصمم م سا تج نس زب نجس م بر ع



 >؟ م 1 2(خئ-) راكبا لسن

 ا ةغلاممال اردكتو ءيشلاءاض رلاو حال ملا ه_2ءلاشت ةسلك“ 3 1 م ١ 0 رسول

 ا 02م دلال نيت دسم 6 لاق .

 ١ مذخر رمل مشل # تادئارلا مرأه دفاوز 1

 5 ْ ٍْ هلوةىفنادم» ىذعالخاهعالاه كاذدات تاقاذا لحر )اتنيخد |
 أ : دولو-الو هدلاوأ مم 3 ذاب سيق نيب و يالا ني ْ 0

 ٌ ىأةريسواللا نم مك دلع ودعت لاشي هبروف ضعن نكسر |ويبحتو اهدي تضخالااو |

 | ووفهخ هتةثشفشت ”المو ردهاذاريعبلا م وهنمبواةءوحراو كخاولاهاعدواودربأ |

 فرمسو العورميك ىأخذتور هكلا خدي دقوريكلا خذ. 1( خذ ) ييدهلا حايخم لمح |

 خابلا( عر ندابكأ خذ ب ةأ سمار عاوشلا لابطلان -خداوبلاو لاعىأخذاب|
 نقلا زحاحلاخزربلا «() ضرالا ىلا ميلعسلا نمل مون فنك لا فرخ :

 برجو لوبسلاح وج نمر ممالف رعاشلا لاه هفارج علت ا ىداولا لبسلاحامو ثراهثأ | 0

 ! . ايبا لعلب 0 ظ

 وس رسولا 6 -- بسصحاسم ا مع سمسم الا. مح عمد مما ل ب اسس سس حل اس سم

0 
- 

 هه ١ :
 حاد

 ل د خرربلا ل بخ دد,.ةفت ام نسخ ثعرلاىلاتوملاتةو نمةرخ الا واندلا نين ام خزوبلاو ا ْ

 مدهفاقربوم وق ْ سرفلا كلذكو اخزبةأ مار حزب, ل برو رهظا لو دوردسلا حمرخ خلا ( خب )|

 كودي رجالا صهالا ٠ نءنالثحزاو اهتزيع تجرخ أ اذا ةأرملا تخزاستو هباصو هناطق تنامطااذا | ْ

 يزعم .ثووامزإى | دوطبلا منعها يضرركي نال ة-هقو هينا عطومةخازبو سءاضت ىأ ظ ظ

 . هه ةيتر اق ') ||| منوع | عضو م فلان ةططمملاو )1١( خطبلام_هدةءرثكموقلا با وزع ملاةدحاو أ

 ا ل حل | ( وب (؟) انيليأر رك: ليثورسكلاب لجرا لإ ( لب ا) ةفلهيفءاعلا | 1

 0 0 0 يك دوا خو . ةبور لاهرتقو نكس ىأ بح او تم غلاوراشلاو را خان
 00 تن طالتشا ىف أ مطلان مهمآ نعخ 0 انعأىأ خان ىوحادعو ظ ٍ
 6 ابمضلاو هيام ياو ذيع يري 0 3 (,نا'لسغإلا

 ن0 مس 0 توصةناكح|]|

 تاسعا حلاو( م : أ لاهو ديف تباعو تضان نيلقو ونت 5 ل-ولاب همدق تخان ع ا( اسس 0 ٍإ
 تت * قلك لااعع فحاثام ام ٠ اذا بوسر عجراك أ .ْ

 كمةناو | سرت سيتي ذو ؟لاثدأ]|
 | .٠ ٠ . .بعيضالااهنخةوشتىهف قلم. ه١ اههلبحربشفاهاعويضلازضق" 0 |
 يجو نال و ءةعرسم لوبرلا تنجو هب حر دوبي حج( حج )) .( مسيل سلصضنرلا :

 مدح ع ءلالرسنا ىلهتلا بلغالا لاهو ىخرتساو نكسو عم ملضا اذا 3 :
 هقلاحو مججوذد عج ودو خابر حافس وهف: جو فج لئسربكت ور 0 ظ '

 جالطلامأ او الج ليسو هت "ذامىأ انلبج هزل ىداولا لمس الج همماجوأ]
 ربل تخوم 4(خ+) يل :هل ا عساولا ىدا اولا حاولو فار 8 وو ثرغءامأ |



 ١ اولا ئنتب. :١.1٠ نطرتلاوةنللا عضومو ه هو ظ
 ا |( نبا نءاةلدق مثاوو رعسشلاةرو رضى ةد3د-ث11نونلاهد_هنودب زيامغاو |

 نممهاوثو ضيدالو أ ةداو لبرلا حضوأو انآ هتمضوأو ناي ىأعضتاواموضو مديرمالا

 ا | ىلعالديتعضواذا ْىْدِلا تتضوتناو كدضوا دي نبأ نمو تعلطا يأ نمأ تدضو أ نبأ | ١

 | نأ هتلآساذا مالكلاو أس الا هتضوت_ءاو نالذابمنع مضوتسالاسقي هارتلهر ظن” كنمعأ ُ

 ظ | لخديالو قيرطلا فه سةنرهظي ىذلا عضوا لاو نابتسا ىأ قد رطل الإ« عضولو كله ضو

 | حاصلا مهاردلا نم ىل حاضوالاو عيمتلا مسهردلا ع ةولاوهنسح قيرطلاخدووردلا ||
 سربلا نعد كت «دقو يش هب تنا كج اذا عضو نمرفلاة لاقي ضايلاو زر يضولا

 | ةضوملاو هنا نولا ضلال برلااضيأ حانضولاو جاضولا شراالا عدل لق هدو 5

 5 ةخرط لاق ندغلا د:ءودبت ىتاانائسالا ةداولاو مظعلا عضو ىدت ىبلاةصشلا | 1 5

 1 همضاوهلهاًكلرتالا « هنللاخت تنك ليغ لك ., ظ ظ
 | موقلا طال ىومالا نيطلاوأ ةرعلا نمروطلا بلاضعو فالطالا ننام مطولا( ملد ل ا

 |( نولتاعُب ىأرا د ىلعهينوعطاوت دشنأو مهءامفترشلا اولوادتت !

 | ةحوقوو ةحاهو مقوي مضلاب مقود قو لذقولاذ قلم عن 3و ع هلا بامعأ حانون ١

 ًارفاحلا مقوأ كاذكوو اولا نمصضصوعءامجااو ه42وةدو لش 0 طاااخ .وواحوقو 1 ١

 00 و وق روهفءامأبا ل لقرا هاذ اىلجرلا َّق و انكي لاق 0 ودساو ا

 | متوهل_-ر اللا باذملام طشلاب هدماصت رذاخلا مقوبو هولا حافو ةأ هاو ةحاقولاو ْ

 اتصف عار ذات كوسا 01 ا رم راضناءالبلاهّانصأ ىذلاوهو عقوم لم ا

 | فصيبي ٌةذوألاك اًضرألاللاور ؟ارغلا حئالولاو عيلولاو ةدارغلاةصلولا 2( :

 ١ | .اصاول االول قون نلل+ ي صضاخلا مهدك ايابرع ىضيي ا ٍِك

 السد نا دلو ىععامه ىديزبلا لاقو باذعةلك لب وو ةبسجر هلك 2002 هال ئ

 اوة:نأآكاو امص نهامر دي نام وى دمج لاق ءادّسالا ىلعامهعفرت ديزل /

 520 م ا "ككل ءفرامعضابامسهيسننتف ديزل لب ووديزل خيو ا

 |مهل وقامأو لعف راعخاياضيأامجذنت ةفاضالاببينلو دوداليوو دير بوو كدعو ل اوة:ثأأ ع ايفو

 | اديآب وصن موهف كلذ هش امو دوؤلا دعيو م-ولاسمتفأأ ٍآ ادهم ىاعإوو

 جم ١ 1 هنا د دج 3 ماكذن سر مدمر, ومختلال| رمد جاشموو اهرتنا إدا هدءبوأ اقول حسنا . ع

 ( أو خت خالتثاىفا 6 طاتخما مه مأ مولع 0( (فارمغإلا 1 كت 3 ١1 0 | دوج هناا ظ 0 ءانلابساب 1010214 | ٠ اسامح

 | ع هدشرؤوا ذك موس ناكلا تخّرأو هلثم حدوتلاو تقول! ركتوبرأتل أهلا 1

 9 0 تاؤيورك ذي عضو مضلابحاضأ ( مضأ ) خرإةد-اولانئيحولا رشد خادالاو |
 0 "انا غيلناو كوعقي وهو لقللا سأر ند لرصتي ىذلاعضوملاحوفأبلا ١

 هماظعملمالاخ وفأب وهخوفأي | 1

 مكي وس سو بس سا وسو 2 1 هلا يمص دع مس م

0 



 ,.54 د مش) ١ مالار#إ)
 اسس ا مست 09 2 ممل ل يس يي يسب يم لس يصح نع ل 0 ل مم تس ا عل ل يمل ع ع ا سما دعب رس ١ مس هب ومس مم م

 ءانولاح 6 ذا( مكن 00 ضن نو قاب نتناول تما

 | ىهك أ تالف يف مك 01 ىف تجةرئاعأ ى متحد كتو | مدع تحصن لوة:دةعا'نوكندقو ظ

 ْ لامو منن جوزشاذ أ ظ
 اع : 000 نان « ف ةرط سرب ماسعللا همن ا

 عكنلاو يكنلاو حاكنلا» اريبك ذيلخلا لجرو اهني 1يايرحن دامك نساك نا
 ظ لوف وتَف تابخ ةيطلنا دنع ةحرام خال لاشي ناكواهب جوزتت برعلا تناك آس ىشون اتا |

 ]| نالبملا لاقت , ليانقتلا جواتنلا 2ع, ةراخ خأ حاكت نم عرسأ اولا ىت - مكن |
 : | بهل اف تاباسقتاذا حابرلا كلذكو اضعب لباسقي نعي ال ع اونلا تدمس هيمو ناحو اذني |

 أ هتضنىهذالوط خب رهسلعءتيهفارثأ تااطةساعبر لكو جماش واضعي حوانأن اهضد»ال |

 | حوفءاستو ةسحاشلا منالاواحابنواسوت حونتًأرملا تح انو هتصسسن ىهفهتضرتسعا ناف |
 : 1 | درعا ذااحونت اموت“ ءىيدااح وتو نالدف ةحانم فاك لاقي تامحانو حئاونو نو حاوفأو |

 ١ أ فسوف الث لع مسالك كاذك فيعتاوة هلا عمق جونو "لد _تةموو | ْ

 ْ . نيلقثلا دج تا داعهتةخّنال طول لم نكابس |

 متوائشو ةحاتو خوي مضلاب تو دقو هفان ليلقىأ خور ون( غدا(: 7 لسا
 | كلذكو اهلقأ ىأ هتمطعنالف وأو سدسخ ىأ» ءانلارسكي متو لجرورزن ىأهل عابتار و

 أرتسلا حاجولاو حاجولاو حاجولا ( د الءاقامش تب رش بارسشلا نمتحتوو عيتوتلا

 حااو حاجاو حاج أ اولا ةفانغلا أو اولا اوباقاعدو اعابوم فل حلالا جديجلا ١ناطقل' لاق |

 1 | حاحو ىنذأ هسا لاسقيو حاجو هرخ_سامرا ذاسةمناك اذا ضوملا لفسأ ىفءاسءاللاسقدو |

 : | تاواضيأ عيجوو نيتمقدفدكأ ّح وم بو هنموهملع قيض لوبلا هخجوأو ىرئثلؤالا ْ

 || ىتحرفح لا .ةبوقيرظاااهنل حو او تديو تحضو ى اراسنلا تعوأ اهدودصمىأحوومأ

 ظ نيت ذاو ديل جرا ومو لالغب مهي معج تيوس ةبسوحولا ( جاو ئاقسلا عل اذار ْ

 دشنأو لاه ف.فخ ىأ حاز جو لسر ىعضالا ناف 0ك

 هاشأ قرب ىدغلسا لاق حوسولاكاذكو عاودورخاز]تةدنئاق

 .ا.فاضملا ل للناو ىتأ نبا ناكو 0 حوعو تنززدقامهلبق نمو 0 !

 نعدال-> راحدوأ ورع و ا اهلاح تاسدحو تنعملبالا تحدوأ قاسكلا (ه)ا 0

 اذا شكلا حدوأ اول /اهاعرو مكح-ة+اىأرّنأ اا جدوأ دشنأو عضحوأ] 1

 اهلا وبأواعراعبأ نم اهغأف رو ءاشا! بان ذأ ىف قاع ام حذولا () زن لو فتوزلا

 رب رح لاق ا

 رشوة ار # امتروعهاوفآى ةسلغنلاو

 اضد رععدأن نم نئن حاشولا ( حشو )اخذو حنسبتو نؤةاش هايسنس

 عهبباو حاشأ وحاشوو حاشاو حاشو لاقي اريصشتو اههةتاعنيي أ رماة ثتورداوطبان عصب 2

 أ وشب لس راع هس دولا ولاقاعرو هّبسسل ىأ ى م بده :وتفاصشو اهصشوو ةضشوالاو حولا |

 رحارلا لوقو صاس .ةحصتوملازنعلان فاول وسي | ١



 .( ن) ْ (مالطلابام) ٠ 1و1
 ئه شيش ششسسلسسسل خيي سس سس لس سل لسىلىلىلىلؤلا ل لل 3 ا

 َ : ىتثعالل ىمسالادثنأو دوال ااًضي أت احاصنلاو ه ماض كلا |

 04 : .مرلاتاحاصن ت دمام لدم - مهلك ىواشن موقلا ىرثف

 َ رسكلاب ضخ أت زيلا تدخن شرلا مضنلا( عض ) ءاَرَولا نعل >حراضدأ 0
 حذن مد4لاو ضوولا مسخن ذنااو هسضنب هشطع عن لودث ىرلا نو دبرشلا اضيأ عضألاو 1

 سطع مظنت ةنال كل دي عمان ”ىلارعالا ني الاه. عشا عمرو نصاب عملا كاذكو |

 |ريعبلا مضانلاو . هيضءاعءارفذ مضت نزح ارلا لاه قرعلا خيضنلاوهليىألبالا |
 أ قبو ةاسلا قوسي ىئريعتلا ىلع مضني ىذلا حاضنلاو ةاسو ةضان الاو همللع ق دست ْ

 ا | ىأليبلابمه :وداورد صمو» و جضملاب قس نالذ امو قست ىأ مضنت لغد هوالخغ |

 ظ | نءلجرلا عضنو ششرت ىأ» ايلامسويلع مضتناو مه ءراىأ ليما انعضن | لابتي مهومر ا

 | هيف ةرقا. م مضلتب هيرو عفديودنع بذي ىأ نالف نع مضي رباب ير ابجو عقد داونجا

 ]| حرطلرطفتاذارصنشلا ضن ىبسالا بيلا نمييرش جوشنلاو هنمل طننيو ىلإ ىأ|
 1 (معن) تدشراساضاتوا دن عفلايويضنت ةسادناوةنرقلا تمن تنكلانبا هق د |

 0 ةدهطنلاو جاطل س .,كبحو تءطانتو اكمل تدطتلاو اهيطن هنو هديطات نثدكلاهحت | ْ

 || ةليكالاوةب رفلا كلذكو هيلع مسالا ةيلفلابهلانشءاجانغاو هممتنامتلا ةدوطنملا

 ظ |ئيااو ماع ادهديسفن قئدلاوفايغاو ةحوطمم ىهق !ةمطن ىلعوه سل نال . ةممرلاو أ
 الاوهو سح لاوريسشلا نمثل مام نمل .:أب ىذلاوه عطاشنلاو عيطنلاو لكر ؤباعو سرفيامم

 ١ أريعيلا طناخلاو زنهلاورستلاو شكلا جطانلاف ربيع تيقن وقودعتلا فال>ا]

 : | تسياوذاطللا ةراد ىهفةدحاو تناك ن اف هركيونانرت'اد «ةمح ىف ىذا س رفلا عيطْلاو

 ] | ما اونو ديدش ص أ ىأ مطاندباصأو لحل اانرقامهو طابجلاوبخلا يياورلا لابتيدم 52

 1 أ تب رضةقانثلاتسفتو ةبيط ةحفن لوح افىأ يفني بيطلا عفن 4( منن ( هدئاددةرهدلا

 11 0و لااا هاطع أ ىأئثبدحفتودمعد ن مهواشت يلام رابباسرا

 ْ : رعاشلا لاق فورغملاز هأآ

 1 يالا راسا يدا 5 مكلنانلضفوجرأكامتاامل ْ

 نك تنير !حابرلا ن مناك ام ىبمصإلا لاه تيهوتيرلا تحفنو نشنلااهل تباط ىأ
 [|| قرعاا حضتؤاهدزيمسفنت بوث ىعي حوفتةسلاه. .٠ رعاشلا لوقو ردوهذقاأ]
 |ايهني حرت ىتااقوذلا نم جويفنلاو هم ةعطق باذعلا نمةسفثو مدلاهنمازئاذااسفن رعت ||
 2 اذ هلاة دبع جوف: سوقو عب نم ةيسلطخ ىل مو ةمهفن هت دسناو ”ىسقلا حئافنلاو بل -ريغنم ْ

 | وت ةرهوأ ١ و ةدفال او مه وذاك لدم 5 وخانو هنع تعداش الو نءتخلانإ وؤم-هلل

 | كلذكو دين فأن عش ركو هفلك أ دسم لاعب يارا 5-0

 ظ 5 00 ارا لاه يس علل ا
 : ويمتمتلا تزعم # همنا ادبكتاك ادق 3

 ظ امتع( فنزل خا !باويل راما ذا ىلا رعالانباد_ثنأو مخانأ عسمباو |

 ٍ ٠ جارضتسا مظعل ا يقاتو عت دما ”ىلوحلار عشا ارغخ لاقي هيد ترعشلا منو يل :

 ميل سا سس اا يس ساسي يبس

 أ

 إ ككل

6 



 ٠ عم. (ءاملا لصف ) / 1١4

 0 اتم ااا ا ا أذ ذا ا أذ ذآ ذ | | | 10 1 1 121212 00 سيح ا مجاز يع سم ل يحسب حس جملا نعل

 نم رس وهف : مسج | ذراسص لج رلا يخخأوا اوما رفالا حاصلاو م 2 42 5

 تعنكاو هلاهتيضقا ع ماعم يعم دايس رابالا ل

 ااراسو بانو ية لهسورمست ىأ ن الذ سعأ دعو ىف تع واب رمادا مع مدسإوة ا[ طا

 قدسي ءباش ىأ همالح أت حجانتو باوص ىأ مخ ىأرواكيشو ىأ اهيخاريسسنالف 58

 هلعاست امن يصتوابصخت نب خدقو هفوج قناسنالاهددرب توص ملا ) مخ

 حاد أعسمباو ةعساولا ضرالا عضلي خدنلا دن هل ءةعتدلاو فورعم مصتلاو

 ةعس ىأحددنوةدودنم الا اذه عىل وع_ساولاناكملاحدتنلاوزواقملا حذاثملاو

 [هضدأ سمه ن٠ مغ اتحدنلا و ةحودمل الو نذكلان رعدحو دل ضد راما نال

 همظ حادناو ةئطمأ أ ن ند عستااحاح دنا ن الذ نط حِدناَو هئظملا ع نءتعساوتددتاذا ١

لاقين ةلمأ ثيدح فو "هلعوأ كلذ ناك نمسح نءىلدتو زيقتنااذااسايدنا ظ
 ا قضرةشئاعل ت

 |ىورو ةردبلا ىلا جوردن انهمعسولال ىأ همس لدا الف كلم د نآرقل' عجب دق اه هئعهللا ! ْ

 | تيقيسااحزنركملا تحال حز : ةنالملازهو جدلا سدصقتال كالا بكلب ديالا :

 لاق. اهئامزاك أ جزن ىتلارثيلاكي رسلان حزتلاو . حزتاناكر وعءانملا ”هليلق حوزنر كيو هلك اهءام
 فوالابورغلاةارادمالا وب فوةخملاحرتلاا ىف قمسال 1 حارا

 ةسعمرابدنع ميبعاذا دال هزتدكو كتان موقو جول دلبو ثدعباحوزئرادلا تحتل

 ىعضالادشنأو ةديعبا

 رشبوأ أ هن* ىَع 0 اموندبال بحزن نمو ا

 هنبائرب ةمرهنيالاق هنمدعب ىأاذك نمحزتنمتنأ لوقت ظ

 حارتنم لاجل مدن موا و قىرتنمح لئاوغلا نمتنأ ||

 ىرلا نو دبرشاسو دو اصشن عن ”(عتن ( ففالا داو ةةىازلا تت عبس أ نأالا

 يهالو" ىرالو نمش دقو # اهرب ار عسل للا نع اهنا قارس 1

 احودن تدنغام اذا تح ريف دز مكلاوأ لاق لدلقلا"املا عقئاحوشنلاو ْ
: 

 ١ ىلا ذإا ل ع ةد-اداأواوصن ل ةدصن 2 ظ

 ٠ ئاسر م هيدا مضت زوو * اول.ةة خف وع ىتدص» ْ

 ءاحصن موقو مهداينلا معيصنلاو ةعضتلا مسالاو مكلا عصفأو ىلاعت هت الاد مصفأ مالو

 ل - د هريسغو ىلسعأل| ن نم صلابلناعصانلا عمال لاق باقلا قث ىاس بلسا مدانلحرو لإ

 مان كل ىنن !ى صحت | لاقي ةموصنلا لبق ىأ ن الف عصننا و عمن دف ضاخ ءيشلكو يع ١

 دثنأو اور اناا مسن زدتدمى امنا 0

 طدال | طالبىزاةخكو ابر يب ىددش ىء كل ا ةءاده 1

 0 لاي مصغلااو ىلاعلاب س ءاوداضاابىمفنتىوربو ةقدانصلا ىهو حوتنلاةيوتلاهشولاا

 ن + مالببلا هلع هوقبار انجاح وصنلاة رولا هنملانقبو هتظشت نوثلا تحن كلوقؤانصع :

 |حانل او طابخلا مداشلا وديك ويلابطمخم ىأمصنتم ب وثو أف رةغتسا نموقرخ باتغا]]| .

 0 ”برمشنلا لإ الا تدضن ”ىلارعالا نب ااصضن د ء معة ساوع اعلان هيتشت ىأ

 أ

 ممم موس م موب ١ دحر عج ع حجاب 1 اب جوع مس تمم ل ع .20:١ سوم رجع نجم يسامح

 ل حا ©0 ٠



 52 ل مالا ا

 "1 ملأ ليلا اهب سم و 03 انهراجو ع د الا 00

 ||[  سعلا نمةواس ف وهف ىدنلاماداخ عب رلامايأ عيض ره اذ, تماقأ لوف اوي ىدنلا ىندي ْ
 1 ا ةيحلأ | نءوهو لوط هب ىف ض_. أب نع مشل ”جسالمالاو .ليللاب طقس هنالدب ىسم لاه انغاو ْ

 ١ بد رغو ”ىحالماهتمرصعد 5 ةيطاع هللا قاخ بمجاسعت نمو لاه

 تاسالا نب سدقوبأ لاه ماللادب دّدَش : رعشل | ىفءاح دقو ْ

 ْ ش ارّوننيح ةمحالمدوةنعك * ىرتاك ايرثلا عبصلا فحالدقو

 اموت“ 0 و اضيأءاسط لاو زدعلاو لهاحصا !نيءامرهظلا طسوءاهطلاو
 5 اةثيفسلا بحاص حالملاو لزيلا ىذ مالا ىف ءاطملا حررودت ش رعاشلا لاهو

 آنم ٠ لءأأضيحالملا و ضجلا تا نمدي دشتلاو مضلانحالملاو حملا تدئماضيأ ةحالملاو
 || ظ لاهو عضوم حالمالاو ىذه لاشم ىجلم مهيلا ةيسنا او ةعازتخ نم ب ملمد علل

 | رمغلاف حالمال اف بع وسلا ىلا لآ نماسةع

 ْ أن الا ةصمةضيتملاو ةمطعلا 0 0 ل خلا(خ))
 ءامسأ ةعن رأ برعللو دعو أ لاق كءلعاه در ماهلتحلري_غاهطعتة اشلاوأ ةقفلاك

 ىأ هنت بلط هعنمتساو لابخ ال اوراةذأل اوديرعلاو ةسصمملا , راعاا عضاوماهعضت |

 ظ حناملاو حونللاوائيش هبحاص مني نأالاهل بيصنالا-# رمسملام اهس نم مهب مثملاو م دقرتسا

 .: ةقانلا تصعأو لبالان املأ بهذئامد هدءاّجشا ىف دنقلا ىهر ملال لم قوما | نم

 مهباواهوام لقاذا كلذو ولدلا اللمة رثملا لزنب ىذلا حاملا( جم ) ثم ىهفاسمجاتت اند !

 1 لافو ءحامدقو ة> ام ةمسانلرنثد دالاقوةحام

 اكتودمعسالاتءا را 5 اكنودىولد ياما اهيا

 |ايوهرابم ريع ةحايم حاملا لاقو .ة ةطبلا ىشكى ثموهورتخت هتيشم ىف حامو |

 | ءاطعلاهتلآس همسحتشساو «ةطعأ لجرلا تو ولايساادامعألا اولانءاق حام لا ةيورعوبأ

 0000 101010 عادلا تأ ينصت ارو نيرا دم دنع

 ليات نصغلاونار با

 ًانايتو ضلال اب واصتنوا صر سكبلاب ميو ميني باكل عنا( عن )4( ن هنلازسسن ١)

 | بعشلا نم حاب اسنالا سش ىرصقو داودو» أ لاف ىلظأ ' جباولاهاعرو رسكلاب

 ا تيؤذوبأ لاك ممالك تاوصأو ”ىحلا ةمضحوبنلاو نعم صختساو تاكلا تدنأو

 حوبنتا َمدك او قو. ىلااند « اماذااهل :ةم نم بمطأب :

 لطخاللرصنوب أ دشنأو زعلاو ةرثكلاعض ومعضدمن
 ظ ىابغالا لماكيتدنسنعر ءلاو: * مراد حوبنلاوةرارغلانا 1

 ف ةرعلاتادمو قرعلا حو رجلا ذكسواموتتوادتت عفت ةداز م رلاخت دال
 ييالوراصلالاغربص جوتلا» قايزدلا لدعم ارفد عض 1 0 ههراشل | ْ

 ةَمْشَعْد فر دياريعي فدب ةمرلاو د لاه منخل لثم حامشت الاو عوش ظ

 ادعرأوءزرابف مرتد « ادب راسا اخ امقر



 ظ (و ١) : ظ (مياالصن) 0

 |قلخا بوثلامصمو اصتنأ ىل لوط نمداكدق ٠ لاهو عطقناو بهذاسوصم |||
 | أل ظاا مدمو هرهزنولىلو ىأتابنلا مصمو بهذو ىوىأ ةقاسلا نبا عمو سر دو ْ

 أ هاش أ هصتمأو «ضرعنالذ عضم ىومالا .( عضم ل هءتيهذئشلا تضمورصقا]|
 ( قدز رفالدثنأو 2
 ناكم لككارانىلتدقوأو هب ىتنشو ةاسملا ىف ىذرع تعضمأو :

 مضم ور عوبأد دنأو
 ظ 1 حداهمو ىنةئاث ناك ضرع 5 دام ىناف ىطرع ندع ال 00

 ىف لب اهل تناكو ناسمطلا ىنال ىعدالا دشنأو عاضرلااضدأ حملا وفورعم ملا( مع ظ :

 . اريغأ ثعشأ دلج نم تط سامو ه مكنوطىاهطءوجراالفاو 2 7
 اهثحرطا ذا اهم يطعم دقلا تحلمو هانعضر أ الص نالغا هلم كلو قر دنصم فلاب لاو :

 ةسشاما تحطمو هلئ .علمتلاو تدف ىلا اهبذ ترثك ااذاردقلا تهم اور دقي حلملا نم ا

 | الم لياملا مو هناكماذ_هاهتهعطأف ضحلا ىلعر دقت ملاذا كلذو ملا ةكسابتمعطأ اهلم |||
 | ءام تدرو لوالا تلم وهي در ةغا ىفالا ملام لا-ةءالو لمءامو وذ ةحوام مضلا ْ كلذكو 1

 لع مضلائذلا مو ضل مللامو لم تين لاشي تيكسلا نبا ملا ف لدحام ةدطغملاو الم ||

 | فض ةرتتع لاف لم هام ىأ ميلف بءاقو ف رشأو فد رش ل ةهورع ىف نعحالمأو جالم ا

 حالمةبلق نيلجوده .ه. الهنيدشعلارشؤمث أك الع ]|
3 

1 

 | رطلاو لاا |اهمعطب 3 | رص ح وريد اب رمص) /

 . درولانيةورعلاه الءلق تنههروزملا تحل»ىو.ءالا ةححن سلف
 مرورج نم ملة مق,« .اندازراك اوان اهبانقأ 5 ٠

 ,لعتنفلا نماورغنسي لوادي ز ميم امن رلوةدو جامئشب أ اذارعاشلا ماضي أ لاسقي و
 اة 05 رعاشلال اق هنسحأام مهلوقرغوهرمغأ]]

 ْ ردهسلاو لاضلا نمب٠اساوه نم ه ائنوطغانالزغ : اما ا

 ٍْإ دما ناؤ ذرلا نود سرفلاوقرعفف مرو كمر كلان حلاو اضيأ عاضرلا وةلك املا ةهامملا د[
 ]| نما ضيأ ةمطللاو حملا, تلث ىىدصالا لاق ثد داحالا نم للا ةد_او مضلاب ةحلملاو راو هف
 لاه سداح هرو ناك اذالمأ نسدنو مممأ شك لا ةءداوسهطاا ضاس ناولالا

 احالما سكلا لمادق ووسفااوسحلا مالا قالا فاح و.شلا ضغبأ لع :رلانيناس وأ

 برضت ىتح ت ددشا اذا ةقرزلاو هحل'ا ضان ناهطمءانشا ارو هش ضعما لابو مم رابصأ
 قاطعا ةعبب رني نان لاهو ءانم ةبدثك هثءونيعلا لم أوه لاق رضايبلاىلا
 ١7 اوويثاهاف ولاول ف ىسءاملا برشنانإو 2
 '؛ ْ ا اليا بتصي ىعارلا لاقو |

 تر
 ا



 تيوذى أل وق ف ىمدالا لافو مهسلااهلاسيرا |

 اهنر (ءاللاباي) +4 |١

 مصل اس دو اسس سمسم. دع ةماصوللا تيس يصمم يم ريس تو رامعس مص ميم مس

 1 أ خدقو ىلابلا بونلا ممل جلا 4( مز كل ذك ضد ضخركلا فولد اوريكست اهجمو اجت مج 1

 ا
 0 * ىرغب لاني !لافو ضي اةرغص مضلاب ىلاو ىلب خأو بوث

 8 فانمديعل سلا ملا ١ - تةافتف هضم شيرق تن

 دقو نسل اءانثلا حدا.( حدم تاذكلا اوهو 4لعفالو لوقا ك مضرب ىذلا حاحماو

 ١ 'بيؤذيبالورعوأدشنأو ةحو دمالاو خبدملاو ةحدملا كاذكو ىهعدحدتماو هدم

 ظ  مجيدامالا ىل. انك انأابحأ 7-5 ادح أ ارششنم< ىعةح دم ن اكول ا

 ا
َ 

| 

 ا حاسس موسم

 اذاحدنا ىف ةغل هنطنحدم . واذح - حو دب ىأ حدءلحرو حدع نأ فلكس ل_>رلا حّدمتو

 اسرق فسدن ىعارلا لاهو تحدت 'لمامييسسلا ايش از مارح حيان عملا

 اهديروا.<ثرداذزاواهرصاو> ٠ تحدت ةسيكعل ا اهائيمة الف

 ا ٌكطط:ىذال حد م دقو حذس !نيب حذمأ لبر لاب (ِن) اهيجسلادااو لادلا/ىور

 ةدبشحرلا(حم ١) حذملا نيف لهشأ ىدخاك مال اولا *ماذاءاذخ ||

 هح ضو ريكس ل اًممديدشتلاب بردو حم وهف رمسكلاب حرم دقو طاشنااو حرفا ا

 رعاشلا لاف .تحاهو تدسةانا ماضي أ هنيع تح هو ميملارسكب حا رملا سالو هريغ
 ناعرملا ىلا ىرخالاة--اسامو ٠ هيت -مدقنيعلا فىدق 3 )1(

 | ندسح نماح ع اهب اكحو رم سوقو“ لكيلا هح سعأ دقوط.ثن ىأحو ضو جارت سرذد أ ظ
 ا

 | ١ ْ .حو رم تءاج اداة مما 1 » راةءةاةهدمةقةصدم 3

 | ىأةيرقلاتحَر رهو عمدلاةرب زغحارمنيعو اهبرسشين محرم ةروسو سأرلاف حا هاهل ىأ ظ

 | بصتوهو ىرم باضا اذا ا رألل اةيوزرخلا نومءت- رماءاماش *ال-ةنأوهو ارتي رسب

 اة -ازراو مظلانحازملا سم الاو حز عج نم دقو هءاعدلا زملا (عزم) ىربأطخ أاذاو

 || حقو هسأرب حض (( عمم )) ناحزان.امهو هحزامر د همونهذرسكلابحازملاامأواضنأ
 | اذاو هعطقف.سلاب هددصو اهعماج ةأ را حض اهعرذ ىأ جاسم ضرالا مسمو ضرالاب ٍْآ

 أ ءاصسملاو او ”عمام هيرلق همدي) ناو زاح هب لق هامدأفريعبلا ةركرك فرط قفرملا بابصأ

 | لاقي افلا لاق مسمن اكج مواهف تا مئالراغص ىدح تاذدب ومس لا ضرالا ظ
 ءاصنرلا ةأرااءاصسملاو لاو نم ةصسم نالذ ىلعو نيواحسمنمب صرالا نم قير تر سم

 ةحسابملاو تتاوذلا ىهو املا ةد>اورعشلان مةحسملاو تراسىأاهموب لبالا تسمو

 رعاشلا لاه سوقا ةسصملاو ةلشاملا |

 ققزالو ندواسهب سداونيل ٠ اهضك !ىهىف روز حم اسماهل

 | يبل علم يسع ماووم يطالب هردلاو ةضفلا نم ةعطقلا عيسملا ىمصالا لاق |
 1 دعارلالاق قرعلا عيسملاو لاجدلاباذكلا عيل دآ

 | ' عضنلا نمىاروت لْسباو 5 ىيسم| ديدقو امي" راب

 ظ ل 0 را رىدحا بيدصت ىذلا حسمالاو ح وسمو حابمأ عجل وف ساليلا مسملاو

1 
 ٌ اقتل عمم ب فورقمءانلاباود نم حاسلاو اصر سكتلابلجرلا حسم هم |

5 
 أاحوصم



 ١1 (عمجل مادا (ميا١لصن)

 : م مصر لو اكلواملا نون ديال نيذلل حال ىباضي [ لاسقيو هللا هب مقل اماضيأ حاقنلاو مقال ْ

 صولق لم بولا ىهو حولة دحاولا اهم ابعأب ليالاريسكلابحاقللاو ايس ةملها ]ىف |
 2 ةثالثوأ ني رهبثحوقل ىهذ توتا ذا ءرعوبأ لاق صالقوأ

 لدا ودحاو عسطقنولوةداك ةدحاو حا ةلنولوةد :مهنال ناعمطقا ولاهاك ناد وسان احا |

 مول اوم لاب فورعم لدا! !ميةلنو برقو هب رق لم مقل عدلاو حوقللا ةمقللاودحاو ْ

 نمت ءاّرفلا فءفذهااب تقل: د_اولا :للذقلا ىف لاقيو لمضتلا تعقل دقو مهل قاوحقلأو ْ

 اضيامقال_لاو . مقلم دحاولا لوسفنأ ا قالملاو كاذكن وكنالو متالاهنأت رأاذاةقانثلا 1
 نم قونلا نوطب ام عالم او فاقاا عفن ةستلم :دحاولا اهدالوأ اهنوطد ىنىتلاثاثالا |
 زحارلا لاه نح نء نون او مح نم مومهلاك تحتل مهلوق نمةن>-وقامةدحاؤلا ةنجالا | :

 لئاسملاو نانأتلا نم اريش « لماوهلا درطاندجوانأ 1 ٠

 لئاح اناطت ف ةوتلم « لياق ماعو ماعلا ةدعو

 عا ىأامل معنلاو قربلا مملو حبلا مسالاو فيه راظلبم رصبل اذا هسه أو سخن .( مل
 لد شمع راع تاجا علل هلاولانز تاتي ارلوةت ظ

 دلال ( حول زراصتا وامى أ اريصاباحن كنيرالمواوقوردا ولا نموهو هظفاريسغ |
 ةب وقر لاف هلم حاتلاو شط ءاساولواسول حالو هريغر شل اهجحالو ملل ىاسول حولي | ظ
 لاق ادياذا حال ومهنلا حالو ضمو أذا حالأو قربلا حالو قبو حول نم بان ذالاب نعد ْ

 حالأ درعونأهيبهذاذاق ق<حالاو لاف ' ال” الئازا حالأو ادياذا لمهسح الت ,.كسلا نبا ْ

 داو رداسوةةكااناع مىل_زلا|
 يعاذبا الف ىئازنألاقذ * ىبأنمجالأ دقاملدّنا ا

 ب اوريطعلا عب رسسلا باودلا نم حاول لاو دكلخ؟ حالو هيعمل هف.سبحالأو ىبريسال ىأ ْ

 ىساا ت>واو هب عمل هيون واو هبهجوبتضقسو هيربسغ سمس هدلسؤلا ئدطع ىو :(

 رعاشلالافو هتج أ راثلاب|
 حوامراشي ىلءالااهموظرتو 5 اهفم ظوّن'اكةاسةع تاقع ْ

 هسنم حوأب ءامحال_.سلا حاولو همضبتكيىذلاح وللاو ضب رعمظعلكو فتكلاحوللاو | ا

 (ىلهابلا رجا نب درع لا لا لاق نات لاو شعل

 رطل ةحتصةاهملاك ىضتو حالا حاولاك قدي |[

 توزئولو ىاجوللا ىف توزنولو كلذ لعف ال لاقي ضرآلاو ءامسلا نييءاوهلا مضلانحوألاو

  دشنأو اهليقامراسكن الءاءواولا تراصام اءاّرفلا لاق ضر. أ ىأ حايل ئشو كاكسلا ىف

 ل لءالائذي « اناشحلا قاف نطبلا بأ
 هضاسا حامل ىشح ولازودلل ل .قةئسو ١

 هعزئاذا اكتم هت ءاملا مم لوقت حوتملا كلذكو قمل املا( م) ) ئ ليس ْ

 اراسهنلا عمو ةدمعب ى اوت ةيقءانرسم_هلوقو ةركبلا ىلع نيد اءاسهنمّد تلح وةمربو

 لكل حسم خوف ىنوعأا معمول .ىلب ىأ حاتم ل ا ذيضنب اذا عّممىفدغإ

 - هس م
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 عشب دبا ديس ل دب
 ولم يع اس م تل و مل ممم سل ممم حسام سل ل مس سل سرج ا مس و

 1 0( مدح) م-هدر مرو موق ةدغي ىأ مهصشكب نال مو هتعاوط أ ارتكب

 ُ |اههجاوأ ىأعاصانأو اهسنك الىفاثي دس ىفو ةفك ةفكم تليق: بياازااسثك هتدفك
 هريغالو سرتا نود سدا مهدو>+و برا ىنمهولةّسااذام موقأكى مدالا لاك ”هليقلا

 م !ةبادلا تفك اوميغا هرش ا ياز زمالا فاكسحر نالف لاةيو

 ةفكلا مفكلاواحافك هتيقام-هلوقن ءوهو لاف همسةتلماهب هبريضت ماعللاب

 . انؤزفلا دارا لق أانو اح الك اسواك ل جرلا ملك داسقو سوبعىرتشكتح واكلا

 1١000 فسللاه ةيدجلاةنسلا مطلاحالكلاو ديدش أ ملا كصرهدو هيلاوح
 ' سواك نزلا ىف ةفضغو 5 خاتمملا لمرملا ثامغناك

 ناسا اةبادلا تمت أ !ىجمدالا 0 عيا قربا لكتو ةدانما سلال

 ةيللاو (ةمرلاود) رعاشلا ل وقةنمو لاه هسسأر تصتش ىت . ىح هناع

 ع أ ( نيت.لالا مي ظعلا لجرلا خوكلاو قارب الل َرَت اذا مركلا مك أو

 زحارلا لاف هتبلغا ع وكل جرلا توكوهدنسو لمتلا ضرع ميكلا و

 ' دهطانودب كتم هس وك » ىذعتلا ىذ مصغلا هند دعأ

 ١ امه رشا !انلساعتو اسرا اذا نال_جرلاحواك:و هترهاسو هتماشاذ ا هتسواكو

 تلة سماو نافل هفرسكلا حا دقو جوملا رحصلاب خللا 22( (مالرض)

 ر)' لخدلاو ق ىداولا لقسأ فوارثبلا لقسأ ىف وكي: ْ "ماا 22١

 8 ىمصالالاهو هرطم مادباصعا لسأو "هلْك_لانهلع ملأ لوة:فاسلالا ل ثمحاحلالا
 ىثاحلاثرعبلاد_كنأو ثلأ لثم هب ماه أ ناكملاب باصسلا

 : رقع بن ,هفانك ىلع ملأ 5 ةطخعاموق تءقالاذ اذا ١

 نيل رع :و هنعطت ام ىلع جا_مله ىسرو ريعبلا براغ ىلع ضعي ىذلا ب بتقلاحاململاو

 ليقمنيالاق مهاكءاوح رب لاذااوحخمطتو موقلا 5 وت الخ ةقانلا فل اوعناكت رحاذا

 1 ا اوللهلتو ياا ىلعاوماقأ # وين ادقاورفنا لبق اذا سانا

 (غ ًارانوظاندلبلا بض ل_ثمل_صآلا ىل- ءءاجام حو ضو صمرلاب تةملاذا هذمع تنطو

 ةفرعم هلام ّنال لالا ىلع بضنو بسنا | صال ىأ ايس نع نياوه مهل وق هنمو فرعضدلا

 | عسوملاو نانثالاو ثنؤم لال دتحو "ملل تعف هنالر يكلبي ءنءاوهةر كلا ف لوقو

 | حال ناكمو ةلالك عنب اوةلالكبل يع نب اوه تلق ةريتثعلا نمال_جر ناتو انس نكي مناف
 عطل د_ةو فكلا نطبب رهظاا ىلعنيللا برضلا وده + طلسا ل: مطللا 2 مغا) قض

 0 ا يني 0 ( ب ب موا

 ستندم د ءعمسم

07 
|] 

2 0 

 ص10000جبببببببت با ٠0.7 6#تحجحثبج عب جت ب

 1 روكي هل 00 رلاوةقانلا لسبفلا مق( ْ
 00 ال اه سف: ىف ىهو الا عم هلو الاههكاوة قلم. هلضال ا ل قذقو

 1 | ىهذ خا اها اس مسلك هيلاذا لسور اهفز باهل تأ

 3 هير
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 7 (عنك ) 20 (فاكلالمن)
 سوو دسك ص محصل ومس ل ٠.١ م ادع جح ييعس لذ ل سن ١ ةمام مممعأ

 كلذكو هتففتنسا اذاريسكلابهرغو قب وسلات عقر دصم ممقتلاوّربلا مهلا مث 0
 ١ ريلاوهو مَع نم" بهذ هنأ ححص هريغو شراوإا نم معسقن ال ما ةحمشلاو حقق الا ْ

 7*”ةفني لل ا رهن اوا_هنئئاضد أن اسمقلاو م رولا يد_ثنلا ناعمقلاو هنممفلا# لم مضااب ةممقلا |

 3 هأ 06 ٠ ن*اوق حاف ريسعب وهف برشلا نم عم ءاو ضوملا دنع هسأرعفراذااحوقريعبلا مقوةرب رذلك |
 تالت لوهويشتم .1 1 *لا' «ةنادإ :٠ نبا كيلا و و و 0 3

 كأم دة م45 اك يارب ارو هسا عمرا دا ىمع مج او ميجبتما برمُنب ل مذ كيا س نمل“ عمجاو ١
 مدنيا. فءاد. || ةحماقملباىهو درو أ ب نوكيءادنم اهسآر تعفرو بريشتو تدرواذاكلباتحاق |

 5 ممر هيلع ْ جامقا١لبال فرالا ضغت 375 دوءقابمناوس ىل عنو د ل ا ا عما

 ارهشو هع نماعوذ سه هسأر'لرئاذا لغلا هدقأ لاقي رصبلا ضغو سأرلا عفر حامفالاو |
 (يرنب || تحياضفءاملا درباهاذ ؟تدرواذا بالا نال اذبابعسدربلا ن .نوكيامتشأ (1) حام
 غاز 5 تامرئاموا || حوعم حاتم ةددشم مضلابةحانقلاو نعحناكهتةطعاذا اكقءىذلا تق .( نق |
 اهل كلو 0 || لوغتمداهطلاضجال ةذلاعقلا ( عق» هبيلعئل:تدلصأ اذا بابلاتحقولب ولأ
 يسلةلاوتل | : د صو مي: اهتاسر عصف و حنا مح م ا د اسرادلا ة-اهو مقتو ح رللا مقو مشب ح رولا حاف هم

 محرم تر نر 0 ةليلمج ل ا لما د **!ث زوي . | ىرحالو فنيل ماعللا كلا اه ذاذادءادلا تك 06 /( بفنالإ 0 ظ

 عن م جيو م ستفم ىف || درعولأ :( مع ) عبش قحدنم لك اذا ماعطلاوهنف رثئاف همس ىرازااضكدرفكا
 سورإ - . كوةناو ١ ككاو ضئارغلا ام أش ىف تازة أ ضا ةكمأو ةدو مت ىفةغاةك ةبرعو مك هيلع ١

 لولو ل: || باسكلاو شدللاو لاو لمعلاحدكلا 4( حدك ]): ةمرهلاةقانلاو ةمرهتازودكلا |

 ة.جرتو لا 6 ( ىمدالا نع فاأالباهد_-و.ذهاهيصكححو اهسنك واهسك ألاقي |

 ١ - : *ردجالا '
 رست تلاوح | هس [| فد سش دانا نمرنثتضأ حدكلا ل قو شو د ىأحو دكو حدكه و ههجو حد كفى 2

 هيلو باغالا لاق مهلبستكي ىأ حدتكيو ةلامعا حد كيو هو شو دخ ىأ حو دكه هو ىف ثيدحلا

 2 دقحتكمراهحس لاي .شيدضتلا مي دكشلاو اسداكلاحدك,لامعوبأ 2 ىلععلا

 عرمساو طم :رةيربصقلاو دع ة حد ركلا حدز سد دال احدكتو ردا تضخ

 لاه لتاثلاودعان ودع مول ارام'آىف انحتركو رع وأ لاك ةنغركلاوةعركلا كلذكو 0 1

 ةصانكتملاو هتدنكت نما تضسك# عمك ع رخادت ىأح دركتت طسلا نه طقس ىيدصالا | ْ

 ||| مهلعاوراغأو بازتلاارتءترسشق ضرالا عرلا توسكححو هري_خو لالا هب سنكمام ْ ظ
 دعقملاوح رعالا مسك الاو ةاكلا ل. ةحاكلاو هلكمهلاماوذشأ ىأ ,هوصستك اذا

 مسك ريغنملجرلا لوذشو. .« .هدجل د يبواغمنيب 2 ىشعالالافاضيأ |
 ةرصانللانيبام مشكلا ( عشك ) )1 ناروعلاو ناصسكلالامةقدصلا ثيدخل' فول

 هنرعضأ اذا مالا ىلع يدنشك تن وطو .كعطقاذا هصشك ىنغنالف ىوطو فلا علشلاكلا 1
 لجرلا مشك د فو ىوكف ص كح ىفنادنالا ب يسيءادكي رمتلاب مشكلاو هيرتتسو |
 عئاكلاو منكلاىف ةهمحاشكللاو ىدارملاحوشكملا ىتسدنمو هش ىوكاذااصشك |
 ااا نعموقلا مش تحسحو يعم هصئاكو ةوا دعلا,هل مشك لابي .ةوادعلا كارعت» ىذلا |

 دلل هذ هع تمس ممم ل ميل ١ يحال يع ب رييسوي معسل سم ا وسلا 0 ار ا ا م حس سم



 (مت) 0 (مهاخلابا) هكا
 00777 يك 2 6-2 مامن م يصمم يح ا تسل ممم < ١ نم يسر م يي يع ب ل يعجل

 رعاشلا ل اوقامأو احرق رش حرقدقاو حرقأ نع 0 ام |
 انهتافواهمربغلابل عبس « اهتازادؤو حرق ىف نسح

 | هيصرولا ذأ ناحرقرتعيو ةناحرفةد اولا: "اكل !نمبرعض ناحرّلاو ىرقلا ىداؤ مساوهذ |
 أ مالو عج اوداتالاودحاولاهفىرتسي ردع ملاذا اًضنأناخرق”ىبصو طقب درحلا |

 | ملىأن اح رذمعو هل داااومدق ل و هءاع هللا ىيدىنلا با أنا ثردحلا فو( ١)ح رّقلا | ظ

 1 مانشلا خدي نأ دارأ نزح هنع هللا ىذررع ثيدح ىف ىذااام أوءادكلذ لبق مهب اًضأنك

 | الف نوناحوق لسو هملع هللا ىلص ”ىنلا ب تا نمكععم نءناهلةفانإ وءاطرعةستىهو

 اذار قلاب هحرق رقو 0 رقلاوتنشام باص اذا موقلاحرقأو نكورتمد غل ىويفاهلشدت

 !ىهتنامناو ةنانسأت هنا اذاا-ورق هرئانل اجرت وةهخاوم ىأ ةحرام هّسقلو هيو .ةّدسا

 | غتسجأ لاقي حراق مث عانرمت ىنثغ عدج#م نرسل والا هنري ال رمل

 |بيو دون لاق دقو حرق جاو حراق سرفلاو فا أ الب اه دو هذهحرقو ع.د رأو ين: ًادرهلا

 حجيراقملابقلاو بئاقملاالا 5 هنومعأ ىدعال يح هنرواج

 أ لكو حر ةيرفاح ىذ لكو حراوق ةعب رأت امعانراواداثثلا دعب ن انس الا فو حداوق ثانالاو

 | اهلنابتسا احورقح رقت ةانلا تحرق ىعمضالا لاه" غلصي فلظ ىذ لكو لزب فخ ىذ
 | حارشلاءاملاو . ةحرقأ عب او رصما_مفالو٠اباهيلع سنا ىقلا ةعرزا !حارقلاو حرام ىهفأ

 ادارة دمحةح رق نالفلم ها اوقهنمو رثبلا نم طدشتناملوأ ةحب رقلاوءئىث وبال ىذلا
 |حارتقاو : هب وررعسع ن ن.ءهانإ هتلأس اذ ايش هءلع تحرتقاو عسب رطل درت علا ط امنا

 | ةزرابلا ضرآلاحاو رقلاو ب بكر نأل بق هتبكر اذال هبا ت>رتتاو هاتر مالكسصلا

 1 1 سوا لاه ئئاسهب طم ل سلا
 ظ ا 00 تار ىف ل * هنوةعي نك هتوحضن نذ

 0 : اك ىلالاه حاورَملا ام ىبارعال تاق ىىوصالا لاه ماوقلاهلب وطحاورقةةانو

 ْ ' ْ 'تماصا!نيديوسلاهو حوار اعملو حاورق هلو حامرأ ىلع

 جوارقلا الفلا مشل ىلءنكلو « مرغع مكلع وي دامو نيدأ

 ةسحزتملاولباتلارسكلا,حزقلا (( حزن )ب رص مضلا:حزرقلاورمموأ (ترت)
 جحزسقوراربالا بيف تحرطا ذااحي هزةةردقلا ت>زقوريزابالا خب راَعَلاَو ةمحلمملا نمو

 دج مسااضبأح زقو ةفورصمريغءاهسلا ىف ىتاا حق وو هشرو هب يراحزق هلورب باكلاا |

 | ١ ىدعالا لاق نانسالا ىفةرذص ملقلا م( ةفادزلام |

 . عقلا مؤلا عمره ةاشنو « هتنمهناع موللا دق. +
 هيهدمقو»و هئائسإ و قنا لي دوعن قو ركارهنرسكلاب لسجل مقدتم لوقت أ

 اداهّشسنطو هدا رق هنع تءزنريعبلا تدّرق 0 هضره ىف هملءتةاذا لدجرلا تضر ه ىلد ٌْ

 ةيحارلا لا ميم ةدايزب ل حدرجج نرطضوهو ئن لكن ملا عفقلاو يب | ١

 ظ رخ [لافو ”ماقلاربكلا لبق تنكدقأ
 هينا دروب نيد # . .امضأ ةيخيو نبال ش ١

 لس ص حسم ني ممسامو دمع ١

 9 - هس لا يي مي صب صسل مسد وم مصمم روم م ل لم 5 ءامما حاسم نس الم ١ اجر ع سان اصمم 20 ل



 |١ 4 هر 2 يو و

 ضايرفو حادا وابهنا مالا لاق ديد لباب حابفو عساو ىأ ع ةلاني مف رحجو وأأإ

 ةيلهاذا له أن اكجيو ةراغال مسا ماطق ل ثم حاسفو تعبنا يفت :ةراغلا تحافو تدع |

 لاهو ىستاىأ حاف ى ف نووي |

 حليف ىذا ئ <ياابانلقو * مولع "هل اسم كن | انعقد ْ

 لباون عمءابسحاضيأ» ايار

 قأههادصقو خيو نوق ةسب ابق عبق دقو نسا طن علا ١ ( ناقالضا) ْ

 2 هب ىلأ نالف مهقأو )1( اشيأاضقو هلاصق لاقي نيس و مقملا نءووفريبلتا نع وات ظ

 ظ
 ا

0 

 رهاشلال اق قفرما مظع فرط عيبشلاو ادهنقت هلعف هما حقو نا. بصتسالا دض حايقتسالاو

 جيبةرسك ث نك ارم اماكن بك ولو ةاذ ريع ا ارمع تنك واذ

 ةداسقلا نيب صلاش ىأ مق دمعو ةحلس رعو ٍصلاخ ضم ىأ مق "ىلر عو حا أت ارعأو

 حدقلا (تنإ انش تقلاٍق وذ ةوهو رب دأب فيطملا يظعلا مس خلاب قتل و ردح وعملا

 حاد قأوحادق عبملاو ١ اس :ًارمس [حيدقو صن يكسصرب و شارب تأ ل_.قمهمسلا سسكلا»

 الأ فسد بي : ذذو ألاف يدا و

 حبداقالاابيقايءنيبل وت 5 ةبصاعفاهتمن ىرذلا تالوامأ '

 ٍةفرغلا حداق او برمشلا يتلاحادقالاد-اوحٍدةلاو ةئسالاىرذلا هده

 حاّدقلاوةحادقلاو راذلاهنحدقتامةجدقملاو حدقمراجلاو اهئمحدقمانل .لاهو

 ةب- دق ىنطعأ لاقي ةقرغلا م طاانةحدقااو هتفرغ قرملات- دقورانلا ىروب ىذلارحخا

 دا رد تنعيطاذاه. .بسل ىف تح دقورا ل! تدح دقو دق ع نم ١

 ىلا داوسلاو د وعلا عدصاا جدابقلا و ةدو دل ةحداسةلاو فم عقب 000 واخدت

 ل لاق نائسالا ىف رهظب
 يداوقلاءاههبات أن هدغاافو 3 ىذقلاب ةئشب ىمعيف هللا ير

 ”لمتالعسل قيام جيد لاو دسايفلا »املا امم تح رخأ اذازيعلا تح دةو

 ْ رعاشلال اه ود 4< فرغ ارغذ

 رقارق هامه باك تر دنا اك 5 اهع دقنردسإ ءامال !لظف 1

 اهدقت هسرفح دقو تراعاذا ةففغاط تح دق و هنمع تدح دقو دان ف ارتاح و دقق و

 خورفلاوحرقلاةدحاو ةجرقلا ح خرق هتفرغقرملاتحدتقاودنزلا تحدتقاو هرهش

 هدد هئمح َرَقْنُق امووسهاص. .ةهملاثعب مورلا كإ نال حورقل أو سيلا ع سهال لبقو

 هجرجباسرفاح رثث( 1 شدجالاع نءفعذضلاو فءضلا لثمناّمْغاح رقلاو حرقلاو تانف ِْ

 ىذه لاف 0
 .اوخرقن م:وو شالو الا غو د مهطسو للجار :نواسدال

 ةدحيرقلاو هقلاهسجرقأو ورفلا بكج زازا ب رتوهفاس رح تمس 1 |
 ىلإ ارعالا نبا لاق“ اضن ةراوؤناهبفءاحر ةةضورو حرقأس رفا اوةرغلانودام سرفل ا هحو ىف

 0< عع ١ 7 هن 2و < هجر 7 نجم ميسم

 ل حاتص 000

5 

تلا ىمدالا ش2(
عركلاوأمؤالا ف صلال ق

.اكىفاجلل عق لبر لق 
 آ هيف صا اح هن 



 (عوف): (ءاحلابا) 111 ١
 | همالكى مصفتو ندليال ىتحهتغل تداجةح اصف مشلاب زمعلا مصتو. مع أوو ىانن.الامو
 ئ رعاشلال اه ةوْغ را هنعتذخأا ذانبالا مال اوقتر ةحاصفلا فلكس مداسفتو ْ

 ًااذاةاسثلا تدضفأو ب رعلانماكتاذا ىبمدعلمصخأو ميصفلا نبالاةوغرلاتحتو

 لك“ ءوضادباذا بضل مصفأو هنءأبللا بهذا ذانبللا عصف دقو اهبل صاخو اهأبل عطقنا
 | اداكل دو ىراص: الديعرمل مان مصفلاو هم حرخا ذا ذك نمل _جرلا مصخأو مصغم مضأو

 || فدكاذاعن ضفاف ضف ( منال موف اج أ ذا ىرا مثلا مصق ا واورطذأو معلا اولك أ
 11 ةيفثدياذاريسلاحت ذذأو ادياذا مضفأو عبصأا م ذفو ح وضفلاوةدضفلا س مال او هيو أم

 ا حاضفاو عني اين فا »* ةيداغ 0 بيوذوأ رعاشلا لاه ةرهم

 1 اقفل ضاسلا ديد شلابرم داو ضرالا عضفالاو
 [| 0 عضفأليولانم”كامسشجأ يشمل بح لاو مضَأَ ظ
 ْ لايط و تزرر سس نذكسلو دسالا مضفالا و "لطف راسع خمضفلا لسقو

 رعاسلا لاهاي رعيلءحا مطق ىمطو 6 دل

 ١ قسافسوةرتسأتاذءار مح »و اهي لسبع دول نيّشسسلاة-ؤطفم 0

 ظ |سأرلا ضيرعىأ ,مطفا نيب مطفأ ل جرو يدم ربك شار لا لق يحلو

 2 |مهنيح درولا ثول لع ىخو ةيحابقف "ل نالف ىلعو تحدت ْكْأدَدَو ولا تدق ) فال

 : اولتغجاذا نوه اقتيمهو حاقفلا عابد ربدلا ةقلس ةمقفلاو رخذالارون حاشفلاو فتي نأ

 : ا اهقفنو ردا متقفو تورغاطل ونولب ؛اة لوقت ممهروهظىلامهروهلظ

 ًاروصسلاو ءاقيلاوةاضلاو زوفلا حالفلا 220 مأماصو ان كقف نب دما قو عفإام

 ا " رعاشلال وقول أب ىزوذ ىأ لس أب ىملفتس ا هنأ مال لج رل! لوي
1 

 اةاروخلا يعي حالفلا "توفي نأ انفخ ىتثي دخلا ىفوءاةيىكأ حالفاتدلا سلنكلاو |
 ا 6 ةاضلا ىلع لبغأ ىأ بالغلا ىلع ىو موصا!ءاقي هنالك ذي ىعسامالاةءو

 1 ىثعالا لاه حالفلا ىف هغل

 1| 0١ 0 حلق نمموقلانعوقلام « اوكلهموقك اك لو
 نامهلوقوهثارملا رسكلابة-الفا اواحالفراك الا ىعمهنمو ثر للامة ضرالا تئلفو
 دالاو اضيأ ميلابو ق ومش ىأ حولف نالف لج رافو عطقي و قشيىأ حلفيدي دل اءديدحلا

 ةعطقلا ثم( 1 ريدا كادر ءاو ملفا نيب لفأ لجر لاسق, ىنه سلا ةغشلا قو ةودشملا

 ظ (خن ( ةفشلا ثننأتىلا هباويهذامناو هب تناك ة لفل ءاحلفلا بقلي ىسعلا ةرنعناكو
 ٠ ظ و قردان ئافاناز سرا ند

 َح ونفنأمادزمم « حوصلاو قويغلاذخالاو

 ظ 1 ا اسم جا يعم يايح يم ع دوو حوا

 | كلذكوانأ اهخسأ و تلغ فنر ردقلاتحافو ةثيبخ عير تحاف لاقي الو عوذتاذ |بدطلا
 ْ لافو هقا رههمدحافأو مدلاب تعفن ةصشلا تح اف

|] 

 احافمامدوازاردالا + اسآسهجرالعدنلو ٠ اعاسا كلا اناتق ىلا 7
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 ىي 0



 ا راصتتتسالاحاتفتسالاو هتصتفاو يذلا تصفتس ”اودوسم مص لم وهيا ١

 لة هوه شفخالا لاق اضيأ اف م قلغتس٠لكو بائلاحاتفمحاتفملاو |

 : ةحت افو اهريغو أ نيع ن نمكرجءامملا عفأاو رصنلا جفا اود 3 ثيو ففي "ىنامأوىنامأ مهاوق |

 زءحوتفلاو بلا مضلاب ةحاتفلا ومكحا ىأ انتسب فالوةندكا اهلبإحاتفلاو هاو ٍ! ١
 ) مث 0( ىءعل_ءنأو لف تحذأو ةقانلا تضف هئم لوقت :لباحالاةعساولا ق وثلإ ٠

 ل 6 : ىدذالا تف دقو اه داج نم امتوصسشكلاواهفن ماهتوص ىفالا من

 تءاج فرح أ ةيءمسالا ريكس ا/ىل هني ىلع ء ىثره .ه ىله د2 لافامز الى اضل نك امل ْ

 قت ىجذالاو ماسلا نم مد و عضد ىأ سيو سعال ىف دو عشب ولعب رهو رسكلاومشلاب ا

 لاب تءاج فرح أ ةسسجمالا مضاان* ل مقبلا ادعم ناك امو بذدسرفلاو ش1

 رسمت مسا حافصفلاوه.ءريئىشلا مرو ثي دسم م و د هلعيف هلو ردو رسكملاو

 هللا لص هللا لوسرْن ا عب رح نبا ثي دح ىفوهل بث انيدا| ه-دف حدف 3 بتلاىف

 ١ بالحرق دع تدني وزتحماب ادن فاو دفما اوكري ال نأ يملا ىلعو لاهل سو هيلع 0

 مس هنج رف 22ه هدب رعب قوت نم نيدأاهح دذأ عمس لو هظوبو هلاعاذا حداق صو

 ىنرسام لاق, ءرسهحرفأو نيعرفاا بحال هتان اىلاعت وق هنمو رطيلااضيأحرفااو |[
 رفا ورعولأ حارخالا لثم عيرفتلاو حور غم ل ةنالو هنحورغمو حر فم الا ذهب ش

 دشنأو هلأ نيدلا ْ
 عئادولا كَتِسَر أر 5 نام ىدؤنح ربت ل تنأاذا ا

 هللا لوسر هتك ىذا باكل اىف ناك يرهزلا لاهو حر شم مالسالا ىف لريال ث دس! ىفو ا !]

 ٍ ن٠ ناك ام ىلء ونسعد اح .رفماوكر تنال نر اصنالاو ني رجاهملا نيد ل_سو هيلع هللا ىلص | ْ ا

 لوش نيالا هلةث أدق ىذاا ود لاق ىممدالا كلذكو حو دفملا حرشملا ىرهزلا لاق ءاذفرأ ل قع 1 :

 .ٍ كل لو ةنو ميلان حرش م-هاو 5 :ركصصنأو 6 .دمالرتبالو لاملا تدب ن ره هي .دهنع ىذقد

 اءاودح َرفماو مدام عرع ىذأاحار هملاو )10( ةحراو يرد نا هرب ةىدخع

 ئحارلا لا طبنملارف ةاواانمحاشر ذا( شرف ]ف ورعم

 ساجاذ ا ل_جرلا عم ب رذوب للا تعش اذا ةقاب ل١ تصشرفو حانشر ةالورام ضع سدل

 فد نأو هو هن رس ا ا ل هااو ةدّثر هلا ىيهو هيل ريب تفو

 نا نك.اوام-عةداي الو ةال_هلا ىف هيلجر مش رف رعب !ناكو مافوءوادج هيلجر نيب

 رعاشلا لاه ضيرعى أ مط حطرفغءسأر 00 د

 عض نياجمو ريس ناكمو ةهبل اةصسفلا ) مش ]) ريهش نحط نه م مطرف صر ةلاك

 سلجما فاو دسفتو ح ريشنا هر دص حسفت اوه ع. سو ىأ ساهل ىف هل عسفو عساو ى أ لعف ىلع
 ةسقاشلا تعش (ع) ةدئاز ياا ور دصلا عساولام م.فلاواوعسؤت ىأا اوك-انفغتو ٍغ

 تاسع لاق عجول كل ذكت يقي اذا تصدختاو لومتل تجافت

 توشف اه نا م #2 100 تشاو كنا

 يضف نقلا لكلا ما و خملب ىأ يصف طالب جي 0 ات (

 ا
 8 ١
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 ظ دوم انآر ترا : 0
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 تءدارإب

 (غ) (ءاملابأي) 0

 ضر دءامدئاه'المالبافص.لاقو ةدْئاَز ميااومءان خرط كلذكو |

 بستن ماغرضلل لفلاوءامد# «  ةدلاول ىوح ا اهراطقأ خرط

 هننيط اونمك ىح التم اذا .وةطءانالا عفط ( عفط ) ميك نب حار طا | مد هذمو

 اذا تاعتفا ىلعر دا تءيفطاورد ذا ادب زك شل! وق فطام ةحافطلاو اصفطت ءىريفطو نأ

 ظ ةنطقلاتررل !تديفطو بارشلاءالماذا مناطوهنناركسها -- واتح افط تذخأ

 [ر صم نم عاظعر صم لطلا (ط) بهذا ىأ ىنع ىفط| لاق يوا هبت ءطساذ اهودفو

 | اضيأةمحالط وحالطاا ع رتىواةمحالط لب ا!لاق.. ةفلط رح اولا حالطلا كلذكو هاضعلا

 0| و , 0 سارلا لاه سا .قريغ ىلع ما أن

 ْ اهمتالعىلع تاوضغلاو « اهتام الط ىرتفك ظ

 | ةقانو هنرمس- ةتحططو انآ ء_تططأو ملطوهفايعأزيسلا لطو ( 1 ) علطلا ىف ةغل ملطلاو

 |لبالا نمىعملارسسكلاب لطلاو مئالطو لطلب اواهلزهو ريسلا اهدهج اذاراغسأ جيلط
 ْ اهيعاروالب اركذو ةةيطيلا لاه حالطأ عيل او ىت'ال اوركذلا هدف ىو اهريغو

 اهرفزواهسافن ااهلماده '» اهفلخ سأرلا ثعش مط ماناذا

 | لسيقامرو انهيلا"ىدفانهذاوجأ تاوضأ ىارلا ع سف رفرت ىهف تنطبدقانملا لو
 !قزاو ةدطط ىهذ ملطلا لك !نءاننوطب تكششا اذ اريددكسلاب لبالا تحططو عيلط و ملط دارقال

 : لاق ورع ىبأ نع ةمهنلا خفلاب لطلاو عضو م حول طو ذو”ىمهنف دبا صعلا نم نام عنب هللا

 مطبارعكملاانييأرو «٠ . اوكله لواء نمانيرك قنعألا
 لأ دلي وخنب ةدياط ناتجلطلا و حاصلا ةضحلاطااو حالصااّدضحالاطلاو عض م لط لا و

 لءرلافو بعتلا ىبعملا لاقيو فول | ىلاذلا مفئلطلا (مفاط ١) شلت ىدمالا

 1 اديمقتلط ىثعلابىسمنو « ئئرت أ ةادغلانرجصنو زارا ىت نم
 : ىديزيلا لاق هرش ىأ حاهط برو حاط عفت ع لكو عفترائشل ىلا رمدل مط( مط )ب

 | ممطتىأ خاط ىهف تعجب لثمةأرملا تعمطو حاتمط هبف سرف لاسقن حاجا لثمحاءططلا
 مسا حامطلاو باطلا فد_بأ ىأ جمط مهضءد لاو هسعفر هرمي نال مطأ ولاسرلاىلا

 سدقل ا ىرما لعثرصنق ىلا هودعي دسأ ىب نه لجر
 : تمكلا لاق مس تح هدنع

 بكت ىلعاك-:حامطاان كلا اجر « ام دعب سيدلاىرمالانممط نو
 |رعاشىستلانامطلاوأو ءاوهلاىفهامراذا 4 وب حطو هديا شرهدإا|تاممطو

 ههوت فأ هحّوطو “ضرالاقءاناذائاذكو طقسو كله عيطيو حول حاط (.  خول ])
 ىأىونلاممبتحواطتو اميدو ان ودهسفنب ىراذاد اللا ىفح وطتفانوهوانو» هباسهذو :

 نءو»وتاجؤوطملالا ةءالو فذاوةلا هتؤذق عاوطلا هتسوطرز فذاةملا حواطملاو تءارت
 ْ نليوأتلا دحأ ىلع مقاول حا رئاانلسرأو ىلاءتهلوةكرداونلا

 ىه تهفتف ةراكللد يش باوبالا تمت تفناف بابلا تحف ( متف )) ((ءافل ارسسن)

 |ابوا سنا *قاكلالاق سأرلا ةعساو ىأ فةرورافو حودفم عشاو ىأ ( ؟ ) تف بابوأ

| 

38 

 تاي ءر

1 

4 

 ماعد



 او (عرط) ظ (ءاطلا لصذ)

 ةرتنع لاق نودءاذا | هسافنأ تو موهو مدت حضن 3 هربغ لاهو

 ! اعبي ثوم لا ض ام ىف 1 :

 رعاشلال اف هيف غااس لو هتريغ رانا عضو دامرل يعلو

 اهضارووةمنانهالا هب ى ا ث اننسوهلمنأالف

 لافو ةقرتحما نك ىتلاةحادةلاةزاحةدويذملاو باغثلا|
 '؛ ى'حاضتءام حض لجر مس اح ويضمو قلفلاحويضمحاّدَقلا اذ ىزانول
 م ند ءّقد ال ثد . دا ىو سوشلا عضلاو قرقرتا ذا عذطحطتو بارسلا مضحضورعقلا بيرق |

 ٍ ءارخلا فميةمراو ةلاكتاليرخلادمسمل يلا رسال

 أ

 | ترجامو سعشاا| هملع تعلط اعىأعب لاو مضلاب ن الذ ءاج مهل اوقو سعشلا نمع هلامقدسا او ىأ ْ

 حرضلا (حمض]) ئشل سدأو حررلاو يضااي ل رقت ةماعلا وتراكم نمي رلا هملع|
 رعاش ل١ لاق ةمح أن ىف ى ره ىأ ح رطض مئثوهف ةعف فانا رمزا

 اني زعاتاتشأءاصح نحرض « حاضأ ىل_ءنيتأن اانا 1
 لم مولا ننام رتبت نيعفالا "كطعابتقلأوابت رجاذا موقلا ةداهش نع تح رشا
 ربقلاطسو ىف ىلا عيرضلاو درعيلا عبرمذلاو ه دعنأ ىأكنعدج ريشأو دعا اذا رشا |
 لوق:هلجربحوفذلا سرفلا حورضلاو هنرفح اذ ااسريض ترض دقو بنانا ىفدعللاو |
 تبلاوهو ءاعسلاىف د مشلا:حارمضلاو حارضا_مذو ت<راذا اهل رتةنادلا ترم |

 "ىجرضملاو مهلا زف او عفاللا ةديدش تااكسح اذا حو ريش سوقو شابعةبان ءرومعملا|

 رعاشلا لاه ”ىح رومات لكان روحت! ليوطلا ارقصلا |

 رضخأ سعشأا هلام اوحذلا ن م هناك حارو ىلعالا بوك اا دغ

 ملص فرس هادم ْن 18 #2 "”ىحرضم م ن نم صاب ا ا

 ١ رسارلا لاق حوز.ملاق مق ةرلا نيالا فلاحا مضل او يضل ( عضال

 ظ لح رلاتديشو كراس قدح اب تان اهلا ىنايقداشننما |

 3 'اهتيقس ا

 امم الط هلأ هس دقو كلب ةعب ئذلا عصمت نأ عطلا .( مسلط ال. .( هاا إلا
 لا رطا(ح رط ال. هنثق دو هترمسك يذلا نمط عطو مهدد اذ اح اطعيطو ةطسط طم

! 
0 

 ىشعالا لاق هسيعبلا ناكبملا كي رجضلابحرطلاو هلعبق اوحو دعب 1 ه-خرطنم

 حرطءان نم ران ىرتو . + ىلعلوعستو دهلا يئس

 ىصالاد ثنو دمعي ىأ مشاانوارطرتسو نيجار ءلا|
 عسب نولا ىدنلاىراوملادواج 3 هاجت ن نه ىر "ىحار طرعس و

 أ توضحايضااو ىنول حاضت | لءقاهتةاع لاهو اللة داو لا ىلاريغت ىأ هنول خبضناوأ

 َح ٠

 ْ رثك ااذاامع رطندح .زطو هبتأن اذاحرطم لكن الفقي ىونا ح رطو ها .رطئشلابو

و مسالا ةدي دسم حورمض لثم حورط سوقو هلدمحو راتلاو|
 || هلي وط ىأحورط ل

ل راطتءانبحزطو ليوط أ خيرطا مانو فورعم مالكا ةسحراطمو ْ
 ْ ١ ادي هاب



 ا لا يي يي 2-0-0-0 ا (عص) (ءاحلابإ) ١8
 0 املا نهملع احاونأو 5 هارذىف تان منصف ناك 0 0 ١ ٠

 أأاهن درعت اهحفضتو تعبط نغ-تدفصاه إل ف ةو._سااتاميفصملا <ىبا ارععالا نبا لاا

 1ْ [دعي قتل مح رفناف يااا ذا بلا يكن جد "اكءافلارسكب ىوربواهلطمو

 |( م) نضيرعلا رم ادي دثةلاو مضلا»حافصلاو نهي ديأب نةفصا ذاءاسنلا ميفصتت هوب |
 | ىحوءاّرفلا لاه ال ب لماع داع ل ىنل ١ 0 وق دا ادم السلا

 حولصوداسلاءددشماضبً اجسام اصتواهططسادقو ثويورك ب صا سالو ةم اسما

 أ 2 رعاشلا لاق فرصي دقوالكم م» !ماطق لعم |

 | شيرت نمىادنلا فكن 00 حال ىلا هر اهمانأ

| 

 علصأ ىأ بمص ما ار باعثلاهوريصفلا اظملغلا را لاو ديدشلا ريبصنلا

 ]| ةيلصلا ضرالاءاب را لاسثمءامجصلاو ماللاونيعلا همفر ٌركص لعلءفوهو يدش ظدلغ

 ا 010 ا ورنا ويش عزبتل ص0 تي يحاضر

 ىارالدشناو ةودن همقو هالع أسد

 حّوصتملاو ندالا اهنهينادم «٠ تنذاولامثلا ف.ولاتب راحو
 ١ ةمرلاو لاه همسش تيرا جوست

 عمل »* هن ىيش حنان لئلا ح وصو

 1 كا رمتاسقلال ب اهجوو ناحوصدلو ىداولا طئاح مضاانحوصلاو
 سقلا دمع نمناجوصومبو نيليلا نيب ىأعامسلا هالك [ىت-نيخودلا ني ولأ ث يدنا

 0 ىمصالادكنأو ليلا قرعاضتأحاوصلاو صملاحاوصلاو
 || ليساكورو .. حاوصلااهكبانسىلعّرسي « اهالكة ساد كئاانلج )١( || كعب ف

 عميسوسمص

 ددبع لوقه:مو حا ا 43 لك بسب لق ني

 جاصتمو اهتم قس يهم: نم * 4ع رمناعبقلاو ضورلا بصأخ د

 أاساصو ةصيص راصص عصحاص لوقت ت نبوصلاحامصلا(( عيص )إ رانتسا ىأرمقلاحاصناو |

 ةسيصلاو ضعبب مهضءو موقل عيسي أع اصتلاو ةحياسملاو كي رحتئااناديصو مشل ءاحايصو

 000 يس دروس سا

 كا مساك, الور فراشي

 ا رغنالو عصريغن مدراعال 8 ةئح هللا لوح لوك بو ذك ا ١

 برش ىنايصلاو ٠ © ]خب سلا وغب رلا مو س صو حرصت ةفالقبلا عم 3 كي. اقأم

 يدع تيت تشم( عنا مش ض| بسن
 لاقو هَ

 ١ داسةةءسالا ضمن حالص:سالاو لاس اٌةدسحاو ةهطصملاو دآفالا ضمن حالصالاو

 أ بونلاوشنااذاةدسوبأ لام قشنافهنتتشوأامنانئنلاتسوربج مساةحاصو | 2 2 ساق مور

١: 01 
 ١ ا



 30 هل (مهص) (داصلا لصف )
 سجس نهم هوم اج تيبس هيد هس سععسسس ديس

 |هيدشلا سوغلا حديضا او حادصره مو ةندقو دتنل لاه .حاصص ىأاحد_ص تارغلاو

 ! لامو ةعرلا ىتسلا ما حديضو توما |

 الالب ىمقنا حد مصل تاقف ه٠: اثنغنوعمتيسانلاتنأه- | - ٠
 | رضلا عهتناو لاعءانشب لكورصقل اجرصلا( َح رص ]) لاج راهب د ٌويةررخ ةحدسلاوأ
 برذلا ة-ّنصااناها جاله اكف“ ددسع وأ لاه ضرالا نم نتا ةيسرتشلاو

 ثلا ن نم ضلانلبلا كي رضتلانحرمصلاو نهلاننضح حاو رضلاؤاهتسرعراذلا ةدحرصو
 ' حرضلازعمالاو مقلفناك «٠ مهحاج معديأتفوملاول 3: رعاشلا لا
 رصلاو مهرغم-_هلاذع ل اذا ةحرص متون, اج لوقتو هنوغر تيهذا ذانيلل' عب رصلاوأأ]

 ان ظ ةحارص مضلا نر بض دقو خر صلاخ ل كتسضو ؟اس ريشا عام او بسلا سلاخلا لجرلا
 1 ا لاهو بهم لفت مسا عبربصو : ةسو ر صو
 * |. 0 مالفلاوةمالغلااهان اهي «  .اهونأ ىيرصةضك صو ٠٠ ب

 8| | حارتسلا م ءالاؤةهدا اونو اهافكيااط رضوة جوا طنا دن تقومى أ قطاع رضناو |[
 | ىأح< صم مولو نيرمعلا الخ خب .رصتلاوجا ازهسش اللا ةااضيأ حا رص ساكو مضاان ||

 تد"رسددق لوةةدب ابعد مارا رصتو جامر طلارعش قودو باح“ همف سدل ٠

 هضد نع السا حرص للا فو هرهظأ ىأ هسفن فان الذ حّرصو دانزإوراب تدعي نم
 ةدشلا ف ةصلاخ يأ ة< رص تراضو تبدد أ ىأ لك تح ترصاضدأ لوةتو ف شكا ىأ
 لادلاح دا هدلاورعى نأ نعئوربو. ةدئاز ملاوّىْث لك نم لاننا مضااب ح رامدلاو

 ) ا رصلاو ئوتتنملا ناكملاحد رمصلا (”حد رس ]إل اظوفحمةنظأالو
 رش لوقامأو حاف عيار تشم قل راسو ها نابمالا ردو حلا

 روهثمسورلا وفى لد اهل ٠ ةلمثا ا ١

 ء أمه نشدد زبمكتن رد_غلوقا ردغمولمةف ساغب نماموق هوقرو اح ب تاكرم لسع راسا وهف

 منصب و هنو غصن ىلا رظأوأه مناج“ * ود لك عفصو ىلكلا منسي ركتردغتخ أ ىدنالا

 ف.تأ | ممصت ل وقت ةماهلاوقيسلا مكنت رض لاةدةدسع ونأ لاه هض رهد ىأ ههسو ١

 فيسلا ةددفصلاو وهحاولا بانلا حافضو هداج ةرشن هج ولاةكفضو هم رعب ىأ ةَحوت ودم
 اذان الاف نع تقصو ةيمعص ضد رسءئش لك هحوو ضد, رعاارخع كاذكو ضن“ رعلا

 لع لدالاتنثصو هكر رتوهنع تضر ءآاذا|مصدنعثن رمذدقو هذ نع تضرعأ

 هتديغطأو هتدفضو . هن ذدرذ كانا ذا فص ًاوانالف تتغضو ميلعا ترض اذا ضواسا
 هنا. فضى ترطظناذا ءيثلا تديفصتو :هضر_هدئأ اهيفصم فيسلاب هش رضاذ | هده
 نم ضير ءىأ عفضم فردا 1ذاه هجو لوقت ةودلثم فاصالاو ديلاذخ الا ةقاضااو
 ذأ مفصمل : قلاع رفضه ن مولا! ناقثب ددحلا فو لاما اي أ نيفصملاو هدميتصا
 مسبقلا ثن دلغا قو قيفهنلالثم ميفصتلاو نبل بملا لاقي ورمسملا انس نم سداسلا

 را دماغ ء 4 ئذلا عيفصتودنفاةلاياشر أ ىرزيو ابنت ريغ احيا ال

 , ااصمفصيدتمال اووو سأ ارلا|ضد درمناك اذا سأ) :
 2 ممم ص د مم ص صج عم

 أ
| 
| 

 تسلل ل 2 يي ا ا ا ا م أآآ



 (حدد) ١ (ءاذتا نانإ 1م ؟
100 

 الا ىف تح لس رلا عب اشو حاس عنلباوزؤهالا ىف ةامحلاليذهةغاؤ عشا :

 | مس كياتوملا ل قت اشو د :مهتقيسف مهالو أى |تردب الحرف ار بو ؤذوأ لاق

 1 اههدضانع ار تع اطأ اق رءاشلال اق مج اش لثمحاشأو

 : لاق ردح ىدعحاشأو ||

 [[نردسىا. حاشانج أ هنننصاش « حان رن مزرلا نععساذا ظ
 : | حاشأو ضرِعأ ههجو حاشأو ةسعيرسىأ هناصشةقانو. همرح ىلءهر دخل دومغلان ادشلاو ْ

 | 0١د انوبدجلاو جالا تبت دبل ضرالا ءاغومشملاو هاشيرأ اذا هيئذب سرفلا
 مه حن نم ءاسومشم فمهلاةبهنوردتن أ ىف

 ظ ةعيملا ذك 0 م لا ربما عملا( عسر )2 مرن ناضل و

1 

ْ 1 : 

 ” يس دانت انلاعتالنمضأو ريثكتلا انهه ديد كلاندارالو احاسصأ مز

 ا 00 يرسل قار هبف ةغارسكلاب ةنسماخ عبصو ةسسماخ ىدكلوقتاك | ٠ ١ هل . داع

 ا < كمه نب سن ًارعاجلا ل وقامأو نكسةمريغ فز ظوهو جامصاذواحايض هما مول للام
 ا

 ظ حابص ىذةماها ىلءتيمزع 5 دوس ن مدون امال

 سم انرولا )20 ةصضلاو ةدصلا ماتا نالفو 5 فد ىو هلاقإ م ةرطع لت

 أ رءاشلالاهاًضيأحامصالا تقوو حاصالا عضوم مت كاد ول>رلا معصتهنم لوقت عصي
 | عبصأ ىلع ولو هم هود" تأ ل بق لعفلاّ ل ص ىلع ”ىءم اذه“ ىسي تمحو دولا دمع

 00١ و تنال ءادغلابرتثشلا حوبصلااو ملا مضر عبصم لمثل

 راةدلْذغلا لمسك ةمعث نم هضصلو وش عيءانععأنياناك اس اسرؤ سدد لاهو

 ليرد 4 ها ءىيصةأرملاو ناصصو مط ةمَوهذامويص برش لج رلا عطضاو
 تجرسأ اذاهي نتدصس دقو جارمسلاحاب_هلاوناهسلاذ حالا نمبذك ال هنالثملا
 ى ىبنرئالو اه حريم مصت ىلا ةقانلا حابصملاو هبجرسيى أ همطصامعمثلاو

 انمي خطصي ىلا حادقالا مباصملاو لبالا نمي نا ماذبهو ىجمدالا لاق رابناا عفترب ْ
 ١ اران'عقنلا اذاحايصلاةادغ2 ٠ .ىثعالالاه ةراغلا مون حايصلاموب ولو

 قاسكلا نعرضلاءاضبأ حابسمو م ون ةجا بيض وشاب عيونقو لاهلاةيحايسلاو

 لاه طوسلا "”ىبصالاو مجمل نيب مصأ دسأو خيم ل جولو#”ةبهنمالا دبس وق عيضإلاو

 | نعل مس ةدبصصالا طامسلا تين هيلاو نيلاذلؤا نم ثامعصأ ذةدسعوبأا) كر
 ىنيعالا لاق .مصتساو هتلعنمنالف عصدقو مة لا فالخ | اال عي
 اكو مدالا مح كل ذكو حفلا سامع هلذا هي | يتعلم )| ١ ٠ ١) 22دك ا ١ ل لع

 حمود 4 7 خا حار عرقا عار سا رمنع ماقال الاوت ل ا همر
 ةهاعمولاوم تصدق تاك اذادومعم مه رتلاعمأو حوذتسريخكأ يسمعوا : خامل #

 | مصدصلاو فلاب ةصعمرفسلا لوقت و حمم ىلع ةهاعو ذنٍدرويال ث يددسلا فو تعفتراث ٍ اه

 | كس اذكه لطابلا, ىهعصاعصلا تانج ئتلاو ىو اناكملا ناديمسعلاو حاصمعأ او :

 ْ كن دلاحبس ( حدص) ىدنعد دوج [ةفاسضالاب امهر و نداسلات اه ترخااكلذكو كاد ولأ ا

 بارغلاو



 : مءانغو طم ى أرب تسهز عيسص دربو ةططخغ ءايعويسلاو دوربلا ن نمبرضاضيأ عيسلاو |

 للا ناطقا راك سخ 5 !مولو ةارعس مايكون : وهلا نم حامر لالا ١

 ثيدحلا و دعاس راسساا ويس ةح اس عيسي نض الا قحاسو مشيا دل

 ترشلاو ةممنلاب ضرالا ىف مسسسي ىذلا حايسيملاو اق ىأ لظلا حاسو مال_سالا ىف ةسايبسسال | َ

 لاهو عنا أهلي حاسن اورذبلا عسياذم الو عيب اس لاا سياسيا ايا

 .اهلابعاستيفىثب قعجارب * ام دعب لانا سفنا اريعذ ىمأ اه 1

 رم ناكيسر اا باواسلا دابساذتعا لاهو فوع نب نا ىيلءام عسو |

 دنهاارمنوعسو هرم ابره نيخاسو ماشلاب |

 لنوطلاناضْلاورعو أ ع نكت  ددقو صدشلاعبشلا 2 ( نيشلا لسن ١)

 جرا ان لوة:نيكستلابنيءارذلا عيش كلذكو امهظي رعى أن يءارذلا خوي هلحرو |

 عململا حش (1١ صن اضيز العب ئذلاعيشنو ذنب ىأدوعلا لم عش ابرخاو مشلاب

 عاصن مقوم لبرو حنو عناب تيتو عاتب مع لوقت صوح
 هن ٌنْضِن ىأ ن الف ىل< حاشدنالفو !ممتوفب نأث اديربال ضالا ىلع نالعرلاحاشتردصثأو ْ

 حاصشلاديزإ اوريشكر طم ن نءالا لمست الح اص ضر أ اضيأ لاقي ويمشلا فلاب حاصتلاو |

 ةمرهنب لاف ىروفال ىذلا
 احا ا دانز كي ىسدقو 8 نيمركالاىدنك رو ىنآف 1

 هر هترطخ ىف ىذاسملل لاقي ىتحهمف ىضامملالاقيو ودلال ءبظارملا منصشلاو ١

 فاكس | نادي همتشل |نيطقا !ثدحو * ىصضأتّدْنما اذا ىت>ةودغندإ ةمرااو د لاه ْ ١

 مدر

 روبغلا منصنلاو ةعي رس ىأ منصماطق لاقيعب رسلان وطلاء اضل ىداحلا ينمي |

 نزح ارلا لاو اصااخد نكبولاذا كلل ذوهري ده ىفربعبلا دو اشي أ عاصشلاو ْ

 : انا ضياننإتح ريشي فيك تا( عضو امتنا برهان
 زحارلا لاق محلا حبي ريش هدو هنرمسف

 : هحرتشم ةملأ ترش ذا ع #3 000 اديك تك أ دقو ا

 مزلسإلا يدماقلا ريترو نينو وحرب :ووةةتع معللا نم نيمسلكو ةححيرش هنمةعطقلاو |

 انون ماللا لا دباباضيأ نيحارش ”لاقيو لإ ىلا فاضم هن 2 مساليخازيمو

 : سفخالادثنأو ليوطلا حم رمثلا عر 1 بوةعن نع

 هرزامأن ب رضقالاّناف لاوط « عرش لك ىف انمع نيهذتالو !
 نتكسالا ةمدهذلاءاسنل ع نمونيتةشلا يظعلان ب رضملا ع_ساولا 5--

 | مقشين أل بقمعبب نع ىتهنو عيقشتلا كاذكو ىغز أ لافلا مقشأ ( مقش )> حرفلا ةعساولا
 ْ 00 / هوي جف ترا رو

 | تنويشلا( ميشال ةيسانشةركبو لبالان تار تكسر نوال اال

 لل حاد ع+



 ( عد ١ ظ (ءاحلابان) 0000-5
 ك0 رمح رح امس م رم م امس ل رم 0-لا ااا انة ادن اجاداك ةندسلا 4 حس: بتات اش سمس. مقسما 0ك

 ا ' عمتضقةر اخ ا'اهملع ا احيةاغدلا يطسملاو ةحاطس ة دا اولا تينديدشتلاو مضااهح اطسلاو
 ظ : رعاشلا لاه ل ا

 يس انور ايضيخإمر 5 انودةعازخ وراطيض شرعت

 < لاطئنثلا عطالساورمعوب ًاريسكيو هعم خفي ف فورا هذ و طش ىزلا عضوا لبلاو

 : ىذعالا لوقو هميطشموهو املا هيأ مشي ث يحول فسأل خا قس( مهم ]و ضرعو

 ١ ّْ . لاثرلات اذفاطةلا صورف ر اه ذف بيثكلاف ىقسلا ىونرت

 ١ رداه ىاح اس ل _ر و «:كجفس همدتدفسو هتقرهءاملات دفسو هدمعل عض وم مسا وه

 | لوقتان را حافب لاو سايعلا بن م ةفيلخ لو أ دم نب هللا دبع بقا حاف !او مالكلا ىلع
 ْ رسبملا ماهس نمو هس ميفسلاو حرملاكن العجي ناقلاوج نافل اواجافنسو ةفاسماهفاس

 || راج لثمرك ذملا عج اذ وذ ةملسأ ىلع عم هنالركسص ةمحاللا| 4( لس )4 بيسنالا
 : هناهئعطمل ب الكل هنرقزبءاروثركذو حامز طلا لاف هشين انزوهعو هي دراوءادروةرجأو

 نءاغملال وصأ اهنماهب تشي « ةلالك اه درب لاح السم

 : أرغئاكةحلملاو حالسوو ذ موق :لبسملاو حالس هعم حاس جرو حالسلا سدل لجرلا مستو 1

 سش لاق بيذعلا برعلا ىلا سراف للاسم ىفدأ ناك ثودحلاىفو بقر ماو :؛

 راوغلاو لا سملااهب د »8 دونع ةغ:مدانق لك

 هريعو لققبلا نم تماس لاس ةقانو هريخهلسأو املس لسد قو( ١ رولا مضلابحال_لاو

 1 مانسو عب رصو ةوغر ىلسالا برعلان مة مات 5 لد ,الا نامل <. .اءرزغت ثدنعياسالاو :

 1١ لدفق هيارعاانركذدقو نول اسلوقت ةّماعلاوةيرقنوهسسو نملا نم 'هكق ماسو عيرطا ١

 الورع وأد شنأو ناملس عجاو ( ؟ )فلا او كلا ل. ل ادلو ملسلاوءاسبلا باب نم بسن
 ١ موقي نيس نذ > ىلع نامل سك « اودعادعاما ذإرب_غهعشو هب وكل

 سمسا اهو فاسأل مو اجا أ ب ممودوللاة حاعلاو حاملا 060 (

 . ةأسعاو حامسم عجب هنأ اكحيماسدو يسم عب هن اك امج موقو معو هذ مضل مت دنقل

 || تمس مولوقو اولهاست او استو هل »اسما ةحم اسملا ةبينأو عرش ناسا دنو ةسحاا
 لافو ىلهلاري_ىلا عمستل اوهة.ةثثعرلا ميعسلو تعبأنإ وهسف'تاذىأ هتنورق

 : امهريغو ارث اطول نم هنءام«لالوام حلاسلاو مينسلا (خس) ام امقد 0 1

 [| حتاسلاب نوتت برعلا وكنءاسمىلا كرس ممنمّرءاذااح وس خدي ىبالاىل سس ل وقت
 ىدعالا لاق نعم خاسو م محو راسا دعي كا اال نم لدملا فو جرابلا مءاشتنو

 ش حيابلاو غاسلان نعد انو: قر سنو لأستدسعو لا مأشأب حانسلارتط امهل ترح

 ١ قرم نوع كر هرسام٠كالوامحرابااو همام لالوام غلاسا :لابقف

 0 (برضا!نيراوسود) .ر ءاشلالاع قو تندم ىااذكبت :١ تهسو

 ( انوع تمفشأ ىتا اهتلعج »8 اه. تدسرق ىرخ نود ةجاحو

 : ]|| ةيسدخو ثدبو هدب لمد اضي اح وسو تامناسو حاس عسب اواهتحايرادلا ةحاس ( حوس

 || ىرانملاءانا ا ميسلاو ضرالا هسجو ىلع رباذباهنيسب جاوا( زب و



 ند4_(ن)ب (نيسلالهن)
 هيجي هتان روت ح+

 | (صلدم اوردق ىلع ىأةددحاو ةيص#ىلعو دح او مضت ىلع موتي مولا فيو
 ا ٠ ةمصلانيديردلاه هتيبصاذا اكس هصمأ هريغ وءاملا تويخمأ

 رت ربو رزمللا سك # اهقتعرسأ ةراتتبرق 220200
 هداج ىأ طوسةام هصسو عم دااورسطملا كاذكو قوق نم لاس ىأ اصن حست ءانملا عمو |
 | ةوصس ةنعطو' اديدش مس ىأحاصسرطمو لاس ىأءاملا هنو ح وس ةراتو
 ا مل و نامم ىأ حاص. معو تام ىأ ةنح وس واحو صم ريكا مست ةاشلا تحس

 : بصق هلأ اك طاري كح ميس سرفو دولا بصر ه-2«نم هن اك ىيمضالا لاق حاس ْ

 الأ هحولا لءاسطد ء رصلاحدسلا( حدس )ل رادلا ةحاس ةديدصسلا و مصتلاوايصق را
 أ ميدو حو دسموهف حد اف« -دسلوقتاروكتمالوا دعاه عقيالروظلا ىلءءاقلاوأ ||

 ْ مشاوفارطأ ىف ةنسالا قرز -* مسه- دست لكلا نيبو ارالا نيب رعاشاا لاق

 امهناو سؤرلا خدش :تاء وك رفاك ةنسالا تراص ىبددالا 4 لاقفموهتدشت ىلذفملاءاوروأ |

 | ةيشاملا تحرأ لوم انلالاملا حرمسللا (ح رسأ تبدوا استار

 || نيى-وىلاعتهلوقدنمو فالأ الباهدسو هذه احرسا مدس رممو اهتلمه او اهتعسأو اهتشفنأو | :

 تعاروئادا تسر لونة الو مت انو كونت ا تظرص ظ ظ
 | هتلسرأاذا اذكجص عضوم ىلا انالف ترسو ؟ىش ئأ ةكارالو ةحراسهلام لاقي ىنتعلاا ١

 حاملا نهحارمسلا لم! ىفو غالملاو غسململا لم حارمسلا مسالا اهةماطتةأرملا تي رمستو ||| ٠
 رءشلا عيرسستو فاعسالا ةلزمع مدع ذا دَناق هند "ا يلج رلا ةجاح» اضق ىلع ييمعب ْ

 حرس هقانو حرس لمخو ىرع ىأ عب رس سر فو ىل«عستلا حبرستلاو طشملا ليقول -وهلاسرا | ظ
 | ةمسو غلا واه ذل حرس !بنللا حرس طالم ىععءالا لاه ة٠د رسىأ ةح رستم[

 حرمتناو ضورعلا نم سذج حرس. او هبامثن مح راحل حرمسنملاو هل هسكأ صم ل ءحرسأأ
 الا ىهلاةب ةس> رسة دحاولا لاوط ماظع رص حرسلاو لج ررحّرفو قاتسا اذا لجرلا ||

 يو ' ' هاج لوقامأو عاعلا نزو ىلع
 ظ . قورتماضعلانانفأ لك ىلع » كلامةحرسنأالاهقاىأ | 3 2٠2

 مسا لايم افةئارااف ةحرسو دسالوقىفةسرسوةأ ضان ءاهب ىذامنافا|
 0 لاو ةأيماحان رسأو دارا حانرمسلاو لبي وطلا حاب رسأ او عضوه ظ

 عمدت نيعا!تضافادهف سلاوج . ١ نئاءظىفتدغحاب رسعأ اذا و د
 ليد هوب ئذلا ناسرمسلاو اهبفصدةىتاارو.سلا ىثو من ارمسل او عع رسااةد-او ةدربسلاو

 نالعفر دو ةدئاز نوئلاهب وردسلا# ناحرس ىلع هيءاشعلا طقس لثملا ىفو اناحرمس كالا 7
 | ماسلا تشيَنياناكم حادرعسلا ( حدرس ال ناع ريس تالا اسكت الاوت نيس ارت عداو | 1

 فو رغم ملعسلا 1 عطس ةيظعلا ءاتفلأ لاو مهلا ريثكلا :ةاثلاحاد زتلاو < ىدألا د

 ل وهينست الخ ربقلا عطستو اها سب اظن ضرالا هللا ملعسو هال أ ئش لك ف وهو
 ميطسو هئامزلا نمد أفق ىلع قانسا ايطسلا رةدازأا عطسلاو ةوطسلا واح طسندم طسم [

 "لوف مو هاف ىلع كنا لجرلا حطت او هسأر كوش همف مظعال ناك ل اه 0 .نذأك !(



 1 ين املا بانا ١ ايل

 تاولني ربل لاق  مقان احدت أ تجرخل وقت قزرلا ناحيرلاو | 1

 د دعبل * هنانكرو هلالا مالس

 | نوديرير دصملا ىلعامهوبنهن ارو هقلا ناصس مهلوقو هلل اناس رنمداولاش . دل افوأ ظ

 ا / عرزلا قاسم معلا ناحي رلاو ف دعلاوذة باو ىلاعتهلوقامأو اه ازرت_ او هلاسي زنت

 ٍْ "ىواحور هبلاةمسلاودلب دو دهءاسوروءاتر مل نعهقرو زاح راو

 ظ ىأ. اذكن م ضيزحزو عضو“ نءهابخ ىأهحزبهحز((حز ) (نيسلا نسف ال

 ْ ٌ ةترااوذ لاق ىنن ىأح رسزتف هذعهن دعانأ

 ْ هينا 2120006 3 انمر ىققع مسج -نع حولا ضداقان

 1 | عيطباو ةطسسبن :لا ةمكسحالاحورزلا (تن) هغم دعس ىأ لاذ نءحرحْزبوه لوقو

 ْ رسما ةلططز . ةسعمق (يز )راقمل باور ىهورعوب أ لاق حوارزا

 : سام نءجدق تاز 5 سو فك الاك عاصقاذا نك د لاه رعقلا

 اان كنيزئتلالن (عن) عسدابستا لاند مثلا شتم (عن)
 0 ْ . ىشعالال وف هنمو هريغهحازأو . .بنذو دعب ١

 ْ ْ تحازفهتاعتحزأو « اهلاذ فاس زادك : '

 رمصتلا مرسلاو غار ةلاعيسلاو مولا ةححابشملا ( ميس )1( ىدلا سن )
 أ شالا ف ف

 اياقتمةدسعو أ لاهو الن وطاغارف ىأالب وطار اهنلاىف كان إ ىلاعت هلوقىف ةداتق لاك

 باهزلاو ةئماساو غار ةلاوهح رولالاهو البؤط
 / ا | عباس سرذوغو هي رب صرذلا خبسو

 | قس تيضق لو ةةةالصا ورك الا نم حول ان اديجساوززب نوب ةدانرح رتل ةناسلاو

نادكسو هب ْرْمَملا حيسنلاو الص ىأ رصعلا دعباضس نءاسر دلخ هئع لنا ىدر رعّذأ ىور ٍْ
 | 

 | لوقتبرعلاو ار هودنللا نم هقناىربأ لاه هن اكود صل ىلسع فذ هقهرزتتلا ها: :عمهنيا

 5 ئشءالال اه هقمتسعلاذ !اًذك ع نمناحس

 رخافلاة مقلع نمناخس هرذن ىنءاحامللوقأ
 لاسم هلؤكوشيأت أ هنشهمفو م_هدذع هفرعم هنال نو“ مدغاورس داهنمسدقلالوةب

 |لوعف ىلع م ءدنا لكس لعن لاه هضا تا فا ن نم وسو هتلالعي اع هليبل اوزيل مضيان هيو

 (ه 0 وجو تذل كلَدكورثك ًاامنخ مذلان اق سو دَقلاو عورسلا الا لت الاحوتفموهف
 [لاقيو مارا دليلا ءاببلا ةففحم نيسلا فب ةحومسو ةدحاو لوعذ مالكحلا ىف سدل ٠

 اجل

 آل

 | جيخعا قون فصي لاقو تاف رعبداو

 بكمكَد هع نم ندج ' دمو كلاولا 0 ةجودس ع وار ارم

 ْ 8 حو-أف تلاساذا لاقي و مد أف تكمل لاس وفعلا نسج حاضمالا 1 حد“

 00 ني ع -أهجوو ةعسطلا ةديدتلاو "له ىأ حم عئمو قفراو كظاذلأ لهس

 1 ا ةمراو د لاف لدم نسيج ىأ
 اب : 0 عااد 11 ةديجو] | »+ را

 _- 2 سمعت مك ك0 ا جبس وجم 5-5 5 : 0 . 1

 ىو 34



 انف عد (ءاحلالن) ١
 رع ساسي هي سس يس 5< مسمع ثدي عا

 | اهلك هاوح أ دهيش أ ذااعا الؤاكدخ » ا.ه أن نالف كرتامل قي ةادغلا نمىدفلاك
 0 رعاشلا لاق ةزافملا عفلارةورملا حوار ما عيبباو اهب حيترتيام رسكلانةسورملاو د

 |  ل-ةبراشوأ ههتلدتاذا 5 ةحورعنهغءاهك ارّن اك ||[

 هر تريغتاىأ هرسغوءاملا حورأو حاب رلااهف قرت ىتاا عضاوملا ضو حبوا رملا عماد | ا

 اذاحاربموملاحارو اسط نال-ةنم تءورأ لوقتو تب رد_-و ىأ دم .هلا ف-ورأو |
 ظ متي رناكمو دي دشتلاب جب راولا# ب رلابمط ناك اذاف حبرلاديد عا ارموبو حبر تدم |
 ادامر فصيلافو حو صو هذ ععبرلا هم رضاذا هللعاف ”مسي ملام ىلء ري دغلا عبي رو اضنأأ 1

 ختان هلون) + .٠ 1 ْ عمدلا فهد لاق اضيأمعبصو .روطم حو لم والا تاتك

 كلذكو : 2 ٠ داوود | قر لثمحا ريرصتلاحادو بش ىل-عبببشمو بوشملثم نولعم عب رم نصغ ناك |
 هل 10 دبش ا عارلا لات قدير أ

 . كيرالا لو دم قرعلاو مهبهاضعلاحار 5 فرو مهل ماوقأ دحلا فااحو ا

 | 4تفشىأ اذكبم ديت حارو ةيصيرأو فخ 4هنذسخ أ اذا ةحار حار يفور عما نالثحارو ْ
 لاصنلا فامع حادقلا ىل طاب م ةرودءك هادي حارت ادناسفصي لاهو |

 هحردسو اذاهكر رونار وتلا روالغراص ىأ نصحتاذاة شار حارب سرفلاح ارو
 لوهقمإب افمقشلاحارب , ىذ بسلا دك + ةروز ىلع دروءامو رءاشلال اهو

 ه ةلاست يو : هيحارأ“ ءوذلا تحر نم دسعوب أهله ةئلا ةكئار حرب ل ةدهاعم سفن لق ن مث دخلا هنمو

 9 ناله( ١ )حري لوةي قاسكلاو هحي ريئشلا حار نمل ع حري لون ورعو أ ناكو
 : تعرأنموأ تحرنءوهىردأال ىعدالالافو داو ىعملاو هدم رأانأ افئدلات وحلا

 عمك رب. مدس ب ١ ننال خمرا ةلانااهسواو بالا تسر ينتاك
 -- . 22 كيلر روطغ حم ارةارس ىل-ع 95 روكلا بلدو اسنأت ملاع مها شلا لوقا

 -* 20 نكل ةٌرماذه لمعينأ نيامعلا ىف ة-وارحاوهو دعّدشارط ءاذاوهو ىد-ولاروثلا متارلاءذيرب |
 هل ا! هندي لاقيوةّرمىرخالا ىلعو :ترمامها دحإ ىلع ماقاذا هماصر نيب حاور لوقو ةّرماذسو

 حور نابع قلئاسشلا هتف( )رعاشل الاه ةهسااكيرأانحورلاو فورغملاناحو ارث
 فادتو هينيييوبماسام حيرالا ألا يسفلا نردرهو نيل رلا ف ةعساشي أح رلاو

 3 ترودو: لاق ءاحور ةماعأ لكو هامع

 9 ْ حوزا هنافس ىلا ماعثلا فز هه اك ىشعلادربنءلوشلاتفزو

 ىدعالا لاه هَق :رةتم ىأ حور ريو رعقلا ة بيرق ىأءاسور ةفدقو

 س سدو أ لاب ارغنم حوراريطا ا ىف مومااف.عئام

 نارا تورد 0 لش سحر ىلع حارا بج اهنشا رس اتا لسباوأ ا

 هيرقا هريغعي رذسخ اذا حرتو لاط ىأ تننلاحرثو فضاارابذادعب قرور طف:
 ال هللا حاترامهاوقو طاشنلا حاستالاو حاورلا نمحار ىأ حقرتو ةحور !ا,ت-ررتو هل ا
 مان سا ى أه لاح ورتسساو حرا حار لاو ي-ارلا نم للا حارتساو همحر ىأن الفا |
 ُ فرست ناكلاب ىدنلل حارا اذا سم "ىفرالاو

 - هسا ابو سسسصسسسا7ا د.

 '؟
 يا 2



 ا ولا (ءاملابانإ فل
 اعلا وم ل يل ل ا م م رممعسل تيم ل دع رج يسم ع ١ يح ل ام ا يح دم فحمل ب ل تصمم عيمتصص ممم يدم 2 سم مس

 الأ تنساذا لالا ىفاولاهاعدو اهات ش اذما رلا نم تعنبما ذايب لاش را
 0 (غب) اه رخغنم عننا اصنالاهحامرتذخأ دقت ردوا

 ظ ظ ا 00 تاو ادع ىتناى اهماخج ملام لماع رت هيلع رو هرمغوأ
 ْ رولا هنعطادك ف صد لاو خم

 | ليال ردتال + لسطدغ ىف خرب ىل_ظف : 1

 | ىديعو ليريج كا ذكواسدرنآر هلا جسر حاورالا عا بت ويدرك ذب ورا عم
 ا | ةكحئاللاىلا ةسسنلا فلوق ن نم برعلا نب غمد نأ باطقتاو أم ءزو مالسلا امملعأ

 : | هبفئثلكل هلوة:ثرعلانأةدسعوأم ءزو نوياحور عجلاو وءارلا مضدىناحور ناو

 1 | حاورأ ىلع عمجت دقو حابزالاو حاب رلاةدحاو يرلاو ببط ىأ جتفلاب "ىناحور ناكمو حور

 || واولا ىلا تداع غلا ىلااوهراذاف اهلبقامراس كيال ءابلابتءاسامغاو واولا اهلصأ نال
 ”ح حابزوةرادوراداولاه اك ةس<رو عب رلاق هو ةجورملا,تحورتوءاملاحورأ كفوتك :

 لاقو رجلا ىصو حارا خلا حارلاو عرين 1
 1 لفغلفملا حار رلااوقاست ىواشن » ةيدسغءاو دا ىك كم اك ا

 55 رعاشلا لاف ةوقااو ةملغلاى ءعمعب زلا نوكت دقو

 0 ىداعا ب رلانافناو دعتدأ # مهتلفع ثيرالماقنار ادع

 ش ميرا يسن حوزلاو دس لاا نمةتارلاو حوزاو مك عر بهذتد ىلا مت هوقونمو :

 1 |حاراو را حارا اوقنرو ةلجرىأنانكرو حورو بدط ى احويرو جود موبايضبأ لاقيو
 0 ْ رعانشلا لاق .حابيترالاحازااو فكلا ىهو ةحار عج
 ظ لا اىأ ىلانو بايكلا ىف ار تددقفو .« :اواك د عمت قا ام تمقاو ْ
 : ضأ هنأ ثد دا فو بءطملاحورملاز هدلاو نص ج ادد الاع تسر قت

 ا جالا لاق تا ف[ لدج ا عارأو نتن أ ىأ مل الا حارأو وشاب عقلا بعالاب

 ثا ةنوكيالو عبور اذكو ارم ىلا هدر أبا حارأو ممسغتلاو مغلادعب جازأ
 1 لاهو هيلع هنددر اذا هقح لجرلا ىلع تحرأو لاوزلا دعالا

 ش مكح ىلا اةدضاقفءاَضَعلا نود « ةعناط قحلا انملع ى < رثالإ

 : أ حارأو ءايعالادعي ه بست هبلاتءحر ل_حرلاحارأو جارتساف هللاه_-ازأو

 موسم

 | (انرففصي) "سيلا سها لاو سفنت
 00 روهضاداعب رهنخ ع ايضلاراجوكرخماهل .

 ئ غي ردجواذادبدلا ىحارأ لاقي هكردجو ىأئ ثلا حارأو خبرلا ىف اولشد موقلاحارأوأ

 تقولل مءاوهو حام_صلا ضءة:حاورا او ىعع هلك جارتس اوحورتساو حور أ كلدكو ىننالا

 ادعكلوةض .ةنوذو اساور حور حار كلوقر دهن نوكيدقو للا ىلاس عشلالاوزن 5

 1 تحاروةادغلامةمشالاتحرسسو ىععجارو ىثدعاان +حاوور اوسرخ لوقتو اودغدغب

 | ثيح مشا حارملاو ةلووسىأ حادرو حارس اذ لعف!لوقتو تءجواكأ ىث ىدعإاب ||
 هبل! نو-وريوأ موقلاهنمحورب ىذلا عضوملا فلاب حارملاو لدللان م مدغلاولزالاهلا ىو ئ

١ 

 ىدءاأا حصص

 نيي
 د



 الا ظ 0 7 مملارلا خا

 ا وذ دو قلايوشلاعب زرملا فابيشلا لاهتدنعبلا ||
 مب زوالا اقام ى دك . ' انعط ىرتله .ريصتن كلو اذرذ ْ 0

 أ ذياب( عسل شوال نعركلا بفيببتتارسكلا فول ارمالاا |
 ْ لدقو ناكرولا فن .ةخدنال ممرأ نئذلكو: ءاصمر:أرهاو نيز غفل اور دعلا مطروح ا

 إل اهثرمشر ع د ]) نيدغح كاراناممر أت لانةنادضر رك اربان الأم ب درة سال

 : ١

 سس سي سس م مم 1

 ا مضت ةرانمملا تدعام ةضل رأاو حشر رامات هظددملا دائثبهلوع هر الوقوع ١

 'ج لأ ىلا ئش دعو اةيشميف ىف ول هب لولقلانيالاءاسهداو مالا خشرت نأ ع 0 ورع ىلأ ع نءقرعلا 1

 || ىوقاذا ل حفلا عشنرتو“ اها لهؤيو ىبري ىأةراوال عشري الذل اون صملا لع ئوشي تأ :
 ا لئمْغصَرلا (عض 0 روهذدعأ عم ىشمو ىوقاذا ىعصالا لاقى ملا ىلع 1

 ا | مضر ءالاو حاضر ىدعت لل نآو لكي رغاشلا لاق ىؤذلاواىدلارسكوهوؤضرلا ْ

 || لوقتو اهوررلاو حذرا ىيرتو ئراضنالا كامن لآك حوضرالا ىوتلازهو مضل ا

 ||[ دوغان ارح لاف“ هيي :
 0 مرتد قطو ند هىضللا داك و ذي اوروبا واو ا
 ْ اةعافزا 2( همر دنام حشرلا ىونو قاني أ ونلا هزت عنا طاحاشرملاو ا

 اا مقرتي نالذو هحاهرلل تأنول هس اضتلللانئج ةيلغ النا لهأ ضعت ةءنلةفوةراصتلاو بسكلا |
 ||| لام حاعر تالق لوقت هاء مايقلاو هسالصا لالا مقرتو بندكح ثىأةلانعإ ْ

 ا ْ تي «: هشدنعن معو امرت. 0 ةزلمح نب ثريات

 0 ريبكوت لاق حاكرأذ وكد عفباو دمج انو ليلا نكر مظنان عك 0م أ
 ْ فرش دونزاك ذ رغمأح وكر # :تهئتمالأ كم للطي ج- 0

 ْ اناكرالا ئدغام ىرتالا . . ىئاطقلا لوقف دنع وف لاه رادلاةعاس ةكرلاو مك رااوأ]
 ادن رئلا تكتم ا ةمكنإ ارم ةشغ و: ةنفاساىف قرت ريرثلا نءةعطق كك رلاو ةينفالا حاكرالا 1
 1 أحكم جرش هلا نوكرلا ىلا ىلا حاوكر لاو تداتساى أ هبا تيكر ||
 أعلا معا رم !ارهط نءرخأتا ذا لحرلا كلذكو سرفلارهظ نءرخأتي ناك اذا[

 نبال ل ثمد لعخألو عروة ىأ عار لبد ححرلاب+“ ءان خارو هذ هحرو حامرأو حامر عجب | ا ا

 777 ةمرلاو 3 لاف نانرق4- خارزوثو+ ماتو ||

 م

ْ 

 ْ دال.بهل تسل ى غلا دالي. #2 حازو ةاسهم نم انر عدني 5و ا

 || نولورقي همدقت بكوكل كل ذي سنيك اهدا رز اوه ةدحعماا مادق م خارااالامسلاو

 / دييستس وراوول دس د رهقلال ران نم سناو روج

 | نبامءااضد حامّرلاو. ةحامرلا :عنصو خرا دك: ىذا حامرلاو ىد1!بريضاداب دنا |

 سيفتتنالا نا ةلظ سالكذ اوت رذ-عج نب كلام نب سماعءارب ىنال لاقي ناكو .رعاشلاةذاضا]
 01 هعوهو هرب اعف هضاّعلا ىلا هن :+ ا حامرلا اسعالم هبل

 ْ ا حام رلا“ نعال بتساكل]وا « حا ولالا عم ناحو: .وتاموق“

 حامالا قؤدوسل!فلسلا ف.« جامسكااذودنم“ازيابأأ



 (عد) (ءابملاباب) اود
 5 تست سل لل 2222222999 م ا ح2 ك0 عيمامم مم

 1 اسيلدنال جريرذ تاقو قالا ماللاتذ -ترغصاذاف نينمعلا عفوءاسفلا م ذب لءامقومد

 ْ |[ هنم هيف تاعجاذااحرذت هاي ىف هريغو نار هعزلا تسرذو دردحالا عدم الكلاف

 ا [اديدشىأ ”ىيرذرجأ مواوقف عيرارذلاه ف لعج اذا هماعط حر ذاضب لاقي ارم اره ايش 0

 1 ا زحارلا لاه عبر ذ هلل اق لف ىلا تامو سنقل بالا نءتامد هزل ام اور لا

 جدلا (حمن) باضهلا عيرذلاو ةمشهلا ةعرذلاو اكرآ امذذن تايضيرألا نم
 0ع اريقت شيئ اعيض فصيل ذيول لاه ف ينعلا ريسلا ١

 1 ا ليتنا دلع ايدي. ه١ تديرغرئاتؤولابتحاذذ ْ

 | .!هيشو هيشلاتن حيرلاو عب رلاو ف شتسا يأ هني اجت ف خب د د( عد (”راز افا
 [ايردتطع أى أ هتءلس لعمتعرأ انفع ىبةارةرابقو عفلابحابراكلذكو حرام

 || قاما حاير دق ماةءادج نعاشل الوقف حابرو ' هانم ئبلا تعبو

 || ديد ثتااورعذلابحاب رلاوروفاكسل ا همم باذع دلي ضيا حابرلاو .دونسلاكةنبوداضيأحانرلاو

 قيل ماع قوسفلاع رلاو اهحابو تعرب ةَعلإو رعاشلالاقودورقلان مركذلا

 م رلاتاجاصت ت دهام لم «. .مهاكىواشن موقلا ىرتف» ىعءالا لاك ع را

 ْ 7 لينا لابعاد حر جروح ب نازيملا عج دا( عج د ))(1)رئاطاضيأب حرلاو

 ْ | لاشم مج رلا عهلباو زمعلا ١ةمبطعلا ةأرملا حاجرلاو. اجا ارهميطعأ اذااصحرت تعدو نالفلا|
 7+ ]ل خف 26 يمس هاا نفاس ست قمم انا عما 2.4 هدم د سعد ديه سس ةحانس لطم

 1 صال! 7

 ] | تلامىآمالسغلابةحوجرالا تحرتو ثناالا مجرلا ىلوهن موب ةيودلاه لذقو لاذتأل] ل 0 0
 0 ا ومده

 ىفةعسحرلا عا مللنا ىف زيجا م عوقؤ هن« نزرأ تنكىأ هتحر ؟همصار 7 ١ خاصا / نا
 هد «

 ٍ : 2ايام نأ دو ب سووقا دج طنا ذاعز طضصملا ف الخ هنالدو#توهؤ | عل اسقور 3 ص | اورق:

 8 ىعالا لاهو حرأ افاظلا اطسنملا لغؤلاو ءاحر مدقو مخ لا لج اك 7 م

 | ١ امنا حرالاىبت لملم“ «: ةزضصسأر ىف سائلازغْن أو لذ“
 ا حارحر نئنغو ؛ ةقزو ةعس همف ىأ حارس (ئشو لوبتت اهئاوق تبث اذا سرا ترسرتو

 لاف مدى 000 طاكع نم تورق ل رح مبان احر جرو: عشاوأ

1 
0 

 آ ظ داق زار زيسف يوادتارل دع «- وعود ناحرحر سراوز اله:
 3 ةحدرلا (( ح د ذئموب مز ادة ناكوةرارز نيطدقل هيريعب زيك مهل سور ظَمُم مهلالوة»

 2 بس هه ت*ثوءعر

 د فشل لع هاه قلا] لفمتلا كساد اء داما انادقكو

4 

0 

 ةةشتاخ د اذاهت>درأو تنبلا تسدر لون ةمفداز 1و ٍ

 ٠٠ 01 /[  !رعاشلا لا نيطال ةءلعتفئاك اذا تس درو تلات دراضيأ لاقيومزخؤم ىف
 امنودزرعا مينكم فوت تدب“ 4 دئاضلات فضي رخال او:  نيطدحدرم رج ءايشا 1

 | ةفطا حادرلاو. ات 0 ريساسلا اهل ق2 حاد ربت كو الازوالا هل اةثلاةأرااحادرلاو

 ظ
 ظ
 ْ (ةنمأ) لاهو: حدر مهيار ةوظعلا 1
 / 5 : دا كان كيئرلا بالا «- اهيلعىزيشلا نم حدر لا ظ

 ا

ْ 
3 

 أ نم تامقساحازرواسوزر حرت ةقانل اان تزودقوالاز اردكلاهلالب الا ٠ نمحفرلا( شد

 سل حرز او فرو ميزا مو حافر: خترلا ؛اواح زرتان1اهتخزودالاز هءانءعألا ||[
 ل يسم رجم سم يسم ع مس ع هاما ل ١ سل مم د م

 - ١



 0 ذا (تاقوولا
 مصمم ب مس ب يااا ا هش 124 شلل1ٌة12ٌ 2522 تي تت ت52: 2.5522

 ميس نيا يدي سيح صح

 الاغا كتورح اولاغو حارحأ هعدبتال ححولصأ فقختر 0 16( )خ هرسضإل]

 أ لعل انمع فص ”ىحرح تةش ناو ”ىرحهبلاةمس-ةلاون ومو نودل صونألا عجىأ
 ْ ارا امحرس تاقت 2 ناو" ىودنو -ىو دغاولاةؤدغو ديىلاةي_نا!ىفاهوتف امك تأ

 ع همس لح 1

 | أ, راما طومرملت دب اذااعيدت لجرلا عيد ىممالا( خي ( (رسرضإلا

 0 قارن هلا قيابكاو ءاطاطغادش نأ سابو

 ارامل ودم ىرالافانفخاتمت 0 1

 تسدناف افا .ةبنيتلمالاب رطم ىنارعا لاق عستااساحدنا هنطب حدتأو ةحدحرإا كانك أ |

 | ابعت راب نطدلام مق نيوسريصق ىأ ةراحرد لج ر 6 الكم ضرالا ||

 ْ هاد 1 1فرعأال قدسكلا *# هياحرد ىثماذا لو تسع )ؤ0[

 ام ..نمرهغ ولم ىثماذا لجرلا لد (ح) ربك ًاريسكلاب حدر د عش سو 1

 أ ثلا اهادتو عكرو عك ارلثم لدين اصنوءاملا :ريثكى أول دتياصتو هيلع هلقثل اوظذتا |
 ايه داخل دام اغا ءادردلاابأاونالسّا تي دخلا قودوع ىلع ءالجاث !!هتناعفأ :
 ١ ة_> ادامدلا لابي ه.نرالعي نابددلل هن حولي سقنحادلا (بدت : ةأسعا مسا دف أ
 . بد عفوا رع فاول .ةئطعلا ةرخشلا ةسودلاو |

 زحارلا لاق شلا جيذلا عن 9 (لزلا ننال

 كس تا راغ ع ا تادلملا ل ةنبّناك ْ
 رسكسعلاب عبذلاو املا تع ذردصم عبذلاو هتازب ىأّندلا تحي ذاولاهامنرو تقم َ

 0-لا 2:22 يت تالا

ي هاي دفو ىلاعت هللا لاه حبب ذبام | ا
ى الاوحودملا مجبداإو يلع حب د

 ٍز (ءاهلا, تءاجامناو ةصبذ

 رج نبال دشنأو تدكسلا ناهلاق كنلل ع ذينأ عصي ىذلا مب دلاو ارباع مسالا ةيلغل | |

 اًضيط تذل اذات طا كلوقك اهي 3ندنم |تععداو ا ا اماواعب ذامإ [

 ارادته ضرالا قش حيذملاو حباذتلا داقلا لاقي شعب موضعي عب ذأ موقلا عباذتو

 تم ترم«سيراح ااضيأع اذملاو حبباذ ءو ديداخأ ض رالا ىف ل _بلارداغ نا . هوت وربشلا |

 | هعمو ل>رلا ىف عداصالا ن نطابفنوكت قوش ديدشتلاو مضاا,حابذلاو نيبار ةالئلذ أ ١

 امم نارثناكوك امذورمقلا لائم. نءملزتم جادا دعسو حايدالو كوشالوداعمهلؤقا ا

 ىلع جيرو و اي اذ ىمسف هدعذب هن اكد :هبد رقريغص مخ ام_مهدح اور ىفو عار ذرادقم |

 أ دب زوأ هلاك ميلا هد لاني اق عير ماعم اهلك ًاتتينعسولا لاشمأ :

 أ اتم“ ردهم ود مذلابجارذلا (9 رس بيتا

 د | دلو رجب 3 عررارذلا دس اوهيوييسلاو حميدارذلا عممباو مومسلا نء ىهوريطت داوسأ

 7 زجارلا لاه امهلئاوأ مش سو دقو جوس لوي ناكو ةدح اوي لوعف مالكل اى 1

 ا حر رذلا ىلع سب هما 2 مت اداانرو هلت لاه ْ 0 ١

 1 عمم اللا
 --- د : - 2 3 ا َ - ا

 ل حد انت



 11في لشد الوقهنمو لوكا أملا لجلاو لك الاريثكل | لجرلا لجملاو ِْ

 حجج هاضعلاريغا اذا ظ

 | مخلابحاهباو نوءرمسب نوم م هو هنلااولول ىلاعت هلوق ىف ةدسعوب آلاف عرمسأ ىأ محبو ٌْ

 د .اواحو.+ مككفا
 أترك ءازيعبلا جو ةحتاةدحاولا ارهطظلا ىلءامت عولضلاكَر دصلا ىلراممىشو بئارتلا |
 ْ 3 عا ب تدصأ هتدجو ةدج أ عجل اوهدي رك اطلا حانج و لمقثللا لها ن .هغاوح ّْ

 00 حوش ااو تاوصالا ةرثكو 7 ا
 . || ةطاكملال ه.ةداشملا ةطاخجملاو نطقلاهمش ىدربلاو بصَقلا سر نمرباطتام ملاو1ساو

 اا 000 ا ثلا فردت با ةق ةانلا لبابجلاو

 ف سسك طبدقو غلسلا للا معزا هنأ سأرلا ىناجسن ِء 3 ماو لان ؛ملجأو

 بن ؛ ذوب أ لاق ع فتم سأر ف سيل ىذلا جداوهلا نم جالو ةلا عضوملا كلذ :

 حالح ا ىزرلا ناس ّنمناف 0 اهسداوه ىدئانعطن 7 ملْنا

 هك رط ىأ نا ىندشنأ !قاسكللا لاق اهلنورقال ىأ جرب و

 عئار ماا تنكسأ ملجرق ةاوب 35 م مناك تح لوقلامهتنكسف

 ا مادقالا اضيأ ملصلاو هود هنملرتو ل ىتح لك أدق ىذا اوهو

 ظ مزاخر وأ نب رمش لاقو ميممتلاو ديدشلا
 )1 1 قامع ةط#ثعش ىلع 37-3 م8ىلاراذلاءانامو

 ظ اذا هالاب ل رلا تا اح ىدصالا لّحر مساو فا رجال م_سلا ةففتم مضاانحالبللاو 1

 0 ند زك“ رف ىلع عضومءاحخلساو راكم لا ملاجما و ةواد_علا,ةفشاكم لا ةحلاجلاو هب هنرداح |

 | اماجيواح ومب سرفلا محج 2( ةدئاز ميملاو هقلس ىأ هسأر ىماجارغلا ةرصبلا

 ا

 ظ
 1 0 ا وسواد ةأرملاتعححو رت يراوو ةيلخر ةننافاتما اذأ|

 0 ١ نحارلا لاك اوةلظن نأ ل ءةاهلهأ ١

| 

| 

 اننأو اهتز نمكمو * تن نغذتاذ يئئأراذا

 لاقو هدر نك-ءالفهاودبكرب ىذا لاجرلا نم ءح وملباوأ
 رخاز رز ىدلا لاثمآضسلان 2 و ىدرباما اج ىر ادعت عاش

ْ 

 || خت لام وأ خج (2ج١) را هب بلا لهن سأرلار ودم سنام مسديدشنلاوا

 | تءعىتلاعالضالا خاولاو هلابقالءالا حوذجو هريغ هدجأو هلكم م

 رع بلا لاك ا ومئالا مضلان

 ليس مج د سنع ال لق حانأ ع اريد : ٌنكسو اطاغضت ذك امو

 لاقو موفنكو مهتيحان مولا منجو

 كلاوملاىدححا مونت ماس ميصل ل 5 ادياذا دس موقلا خت تانف

 | حادة ىلا ةذشلا ىعو ةكاملا هنمو هوس أ ئثلا تح لاسئتسالا ح وحلا وجال

 ١ ىسع؟ هخاحأو هلام هقل' حاجو مهتح امج اوةحمبابملا م ماج للاي ة ةننرأ ةنسن٠لاملا |
1 

 ه2 الط اك اهأىأ



 ورعءوأددنأو ريصتتلا نيعملا حدتلبلاو م دما ىآ صوملا حدتلباو عستا ىآناكسملا ا ١

 مهوحايتس اوروظ غلاف الخ حابملاو كل هدلل- ائذلا كتحأو اساس اداةسا ع جك ْ

 ءالارمسكي حانبلاو )١( طولا لاسقيو سفئااو» لاقي و رك ذااوهلاسقي ك>وبص نم
 ددشو تفاعرو كسلا نم برعض فت

 2١ ةحافت ةر>حاولا فورعم حافلا «( من ) اهنباعاطقنا عرس ىتااقونلا ||
 ىأ عيتم لحرو هلمردقىأ ئذاا هلهتاحانأو هل ردة ىأئثااهلعنأ وئذلا حان

 ىارلال او هيئعيال مف نضرعي

 متمكباةنااش» تال مذ محا” كنب ناعظالا راقأا هنااا
 ىدعسلا بر ضملا نيراوس لاهو هلثم نادمتلاو

 نات نسوشأ تانونزو 1 ىلا ع ىبس> نع مدا ىل د

 هي رطق ىلع

اسع رت حرت لاةيعحرفلاةضعرتل ( حت ) «(ءاتلا سمن ])
 ١ نمحارتملاو هنزح ىأ

 ظ لامواطاي. همكم ض رتعااذاناتو حاتو عيمص سم رو 1 لياق اذ اهمشمى حانو

 | سيقديزووأ لاف عابسلاحامجالالصأو تلهستأرلا تدجأ ( محجا) ( مسام )
 | ها مجالا مهو حان ع ةيزا نم ن ءلة:ةءااقر دب اذام لاقو حباجللا عدجلاو ظ أدمسلاحاخلاو متو يةثحأ دق .اهنطيمظعو تءرقأف ثاجاذا ةعبس لكل لوقت اهلك

 عج
 رعاسّشلا لاق مودهأ !ىداح ىعسنو ارخآ 1

 حد_21قةحاذاى حل « ولئارطشم ولا رعطأو:

 حرا مسالاو اح رح مسرح 2 ةءاهاملا ىف يدا ىف لمعت :ناكد صفا مد

 لجرو رسبكلاابةحارج عج حا رطاورءشىفءاحامالاحارجأ اولوةب لو ح وج عجل و مذاب

 نوءنبالافو احارح سا الااو دا دزتل_ذمكةظعءو دق لاقي داسفلاو برعااحاردتسالاو

 حزح ١] ثيداحالاة ره تر دسا

 ةدسعو ادشنأو حزاج لاملادلا”نمهكىفاو رعاشا١ لاك :عطق نمد تعطقاذ |||
 . حزاجلاةاطعلابةمدملا بع *« قئتو عمفرلا فرشلاكب غي ٠

 سس 0

 / ناعدكالو ءاسملا نمو أ ات ءدبالو ةفوذسحماءامل! نم ضوء ءاهلاو مجا ص تئشناو ٍْإ

 | علطي هنال ناريدلا هللا قيم_-غاضبأ حدلاو بناوجوذاىفرط ةءشخو هو ءحد#تام]|

 مو رول اوادواذون أءاعسا امعيداحتو دعو أ هلع هاك مل !مذدحدلا لوي ىومالان اكو[

 امم تكي ىلا ءواضع أتاسنالاحراوجو دم_دا!تاوذريطا او عاملا نم حراوملاو

ا نمد تحرح لاق, ةءطعلاحزملا
 ]| ةحزح لامل

 هبتقان بطاخحي لاق هرمشقو هملاعأ ىرا ذا امج ذل لح رومشلا لاملاوج ( لج )

 هده“ : ١

 ينرصسدعن قو -

 ل ا
 حرب : ف ةدايولا

 ىفةقورر| .
 920 ن* مه 4 0 6 اوفو

 ت* طرب
 المخاو

 لابقو سمعنا, 1 كدنع

 تأ نبي 0
 00 ,( قل



 اريغىلءاضنأحاطلاو مطابالا عجلياو ىصخلا قاف د هيف عساو ليسم مطنالاو مطبناف ههجو فهاد
 ءاسيطبلاو ةديطبلاو دسءوبأ ءاكح مّووعماوعأ لاسقءاكمطن حاطن لاسقي ىععدالا لاو سامقلا ||| - بار ورب

 | لمفأ حربأ الو لازو سلا بهذ هناك مالا مضو ىأ النا حربو ىورلا ةءوفصةدمصقلاو ظ ْ

 1 برطقدثنأو سعشلل س١ ماطق ل٠ حاربوهلءذأ لازأالىأكا ذ ]|

 (حدش) : ١ (ءاخلا بانل <: هير

 يت دق لل نمالا ى-دبو !ههتعازعاح دب حدي هلو نعريعبلاو هئلاسج نع لبرلاحدب و
 يذينالنل-جرفو عضتر الثا هتَهةشلصفلان است حذب و قشلاحذبلا (حنب )

 رعاشلا لاف ىذأو 53 ىأاحراباخرب همم تمقأ ظ2 ف وة ىأ

 ' جراششعل حرب ىوهلا كاعد « الك هتالرعاذ_هكذحأ :
 دئادشااىأاهعتوءامل ارسكبنح ربلاو نيحربلا نمت دقاو حرب خو حرب تائب هنمثدقلو

 عب رلاحرابلاو ليالارابش نمتناك اذا ةقانال ملا حربلا نم ةحربهذهلاقيو ىقاودلاد |||
 [لوقت تضم” برقأ ة>رابلاو فيصلا فةراخلالاعثلاحراويلا نزوبأ لاه ةرادعا |||

 أ ىذالاةدّاهرتغو ىبملاءاحربو لاز ىأح ربزمودو لوالا ة-را.!!هّتءقاو ةسرابلا هتمقل ١

 ًأاذهو هسهْؤ قوشلا عيزامتو احريمان رضدن رضو هدهب ىأ ا ري ىهالا هنح رب هذه لوقت |

 ضالااذهح ربأام لاد همعأ ىأه- رباو لّدقح ربأ مهواتقو دش[ ىأ اذه نم حربأ حالا

 ط .اراجتحربأواهرتحربأ « .لحرلادسنيحاهالوقأ ىشءالالافأ]|
 | ضرالا نم عسنملا فلان حاربلاو هه لظعو همرك [ىنععاذدأ هحربأو تغاابو تيعأ ىأ ّْ

 هناكحد» حرب كاوقردبصم حاربلاو ان. ىأاحاربمالانانءاجو رخشالو هتف عرزالا||
 , اوديو بي رالمواوةبدنامكصبودنمحاربال هاوقو حاريلا فراصو هسنعلاز ىأ ||

 : ؟ كلام نب دعس لاق اكسل ةلزنعال ن وك :ةهعفر أ

 خاربال سبق نياطإف سانا نع نم ظ

 ٍ حارب تكاد ىتح بوذ 95 حاير دة ماةماذه ْ

 كآلواذا اسورب فلاب ىلغلا حربو فكما ىهو ةسحار عم وهوءارلا يسكب" اًرغلاءاورو ||
 | كذكعال هنال حاس: لءافّدنو حرابلانريسطد برعلاو لرسانمىلا كد مايمنمّرِع رسام ٍ

 || اهنانقىفلابحلا فاتك اسمّرال ىورالاح راكوهامن الثا طىفو فردت ىّتح همسرتنأ |||
 | ىلعف ىلع ىحربو بارغلل مساع رب ءأو ةصمروهدلا فالا ةجراداو ةحخاس ا ينورب سانا داكيال ||

 | ىلعءاقلأ ىأ هعطب .( مطب ))' ةباصالادتعىح مو ىرلا فأطللاد_:ءلاشتةلك

 |ءاطبلا فعستاكأ ىليباا مطبنو نيقارهأ | نيب طبنلا ماطب و ةكم“ اسيلعي ءزمو مطب الاركي

 | ةحطبة دحاولارقمخ بطر ترمس مل لالخ مث علطرتلا لو تالرسبلا لبق لجا!|ي( ملم ) ظ

 | ىثعالا لاف اعأىاحولب لجرلا ليو سي ىرثلا حلب وانلب هيلعامراسصى أ ليفلا يأ دقو

 :برضاذا ل رلاحدلب (حاب ١ ملثم صامت لبو يب وهنملاصوالا تشاو أ

 ىلع نكل براقالا نزلا ىف مهلاثمأ نمو عضومح دايو مطلب اولا اع روصرالا+ هم

 هلهأو بصخىفاموق ىأرامل ةماعنب بقنا سهم هلاق يدع موقحدا
 سر

 ْ عد_ةلياوةةشف



1 00 

 تونا فز (ابالسنإ
 000 ىأاحام هتدنلا اهو با ارمضا | ىبس مشب ىذا! لسفلا تاهل و فهجهجياهو هيمو |

 ظ قاض رالا انميهأو هتدسو أتعنل 2 رلا تح اعأو رذصاو أ. هلق س دة : 'هضرأو |

 ىأدح ”اهحاهو قريلات اذن ءءاصاللا مهأو هن ور لاق تاننلا ةك اش اهاندحو | '
: ْ 

 | موثحامهلامولو رمصقب :د1عبراااكهلاو هيروق تن كس قدح اهأدهو هءمدذغءران" 1

 0 وم ةقانو لام امانا ذا نام رذلا جياهتو لاتقل 5

 0 ]ذأ
 0 2ايام اجا ع 000 راعأ(عأ زر( ن١ ضل ئ

 1 ضع خ ير ابا زا لسانا (تنا) رقصت لو

 . رخ اسي ىذا |لاحرلا نم حوزالاىونةلالاقو فاخملاحوزالاو فاك ىأحزأورعوأ ظ 0

 ْ دشن أوه ث ل حوالاو لاق مراكملا نع | 1

 مزاسهاا انني سرا ىرقام رق « ىدذلاىلا شوعالحونأ حدزأ 3 | :

 ١ ءرجزاذااحونأو اصنأو اه ارمسكتلاب شأن ل_برلا نأ () ا

 أ ذا و سلا ١ رعابشاا لاه عكرو عك اد لثم خأ موقد حث ؟وهفنيالو خصتتي ناكرموأ |

 هلام ىت ا هم ةكفالا أبو اهفاخال قد رح لاهو ٌنهذادرأ ل ةثن قعلا م ”أرو ديلا فان 6 لزعللو
 ا
1 

 3 * ”8تتتو | هيي كاذكو لفلان مكال ذو عننا را مج ا

 لزهلا ٌقلفناوتاربللا نمادسي « اناس "ةريفلابأ 8 1
 «ةتس اانا عب اننا مج دقو حرقا ملا ( سب (برضالا

 ع تءسمف ىمجحو عرز مث يد فو جرن هتسينإ ىأ _ متايعلاب] ذكر

 ءنجتأ ماو لاقبالو أل جراج عازم كلاب تسحب لاشي ٠ مضلاب ةم هنوض ىف

 : عجب هب و اوم نار هدف غلام معبأ فلاب تسبح ةديعو لاو مصلا ان

 ها 2 رز ا رعاشلا لاق هب سقس ىلا حادقلا هباوفصراسعرو بأ ظ

 01( 0 خلان ياضقب سدعب »* ميار موفايضأ اورق شا

 ةحوبو ماقااو لولا فن كحصتلاممتلاو كلذ حي أ ى- مص اتازاملوةنوأ|| .

 00 رب رجلاه اهطسوراداا ||| ٠
 نارل ا ةهتوفك نع بلغت نوب 5 مه نيذلا موذلا مه مت توق 8 ا 5

 ىنا رجالا اد ثا هديل يما حفز اع رشا سل ادع ديرب مح

 | يبدي ىلالإ) ع اهات طىرسلا دار
 اودي: را تحديو هي حاب مالا اذ حدب مسهلوقن مةنالعى ا داور عون لاق | 1

 ١ 1 عملاو ضرالا نم عساملا غفلانحادبلاو لاك يف ةنسسح ةيدشم تشم ىأ تح دلو | | ْ:

 ل كمي اي 3



 ١4  3(مي1-1با) : 1 3
 تن مح ميس ممم مس. يمص

 َ ٍ قروب تت نام »ع اذهجبرهلا 8 رمل

 حررولا لصأر حرولا ال3 ىوس ةنسأ ن نم نامز ما اذهتد دل 1فروك دملا جر هلأ لو اع

 . هناوحجرحيّردسرغلا لاقي و ءاعج هتلمااه-رهم تان عال ىف مها وقهنموْئشلا ىف ل

 ىيربسوا | هم زم لدن حاّره لكنم حادهلا لاف ىرس!-اريثك ناك اذاحار ءوحرهملا
 فديجا.ههلا لاق نارطقلابءالطلا ةرثكرّرا اة دش نءردسا ذااجرهحب رهيرسكلااب ريسعبلا

 | تاجحاذا هدجره أو اد رعرعبلا تدّرهو ا رن أ هذنس نمامه رو نان الاوراجلا

 | تحّردو كمناوح رمخاف هم غلب اذا امال دسالا حّرهو ردس ىت- ةرحاها | فريدا! ىف هيلع

 ا(عرس) هك الادادترا دتراق ت>ّره هب ور لاق هنرجزو هب تدصاذا عيسسلاب

 |توصزما حرش هتطلخ ىأريملا هيلع ترمهو ىثملا فطالتخالا ةبرمهلا

 ١ 000 ما مادبا ءلا

 ْ 00 ْش
 ا 5

 اريجلا هيلءادرا ذئاري-غ 0 اممسانااالوا مربعا

 ارمفزلا ب .هلا اهعامتإو #* سل ااهداغأ نم مزاهاب 1

 «) رز ميلاد ا :لرادتملا وسلا مضلانجازهلاو ضور_ءلانمسنج جزولاو
 داود سلا نبا لاف برعم ملبلهالا ) ص 0 فرفلنا بذل جالزهلا

 لاك ةريخالا ماللا فب سله الاوهىبار ءالانبالاقو ةيحليله ل ةئالورممكلاب ةدنملهالاو |

 ( علم ١ لقي رطإو مسربإو جيباهإ لم لام هذان كلو رمسكلا, ل رهف ام الاكلا ىف سبلو 1

 مدخلا حالاوه لاَقذ ةجايلهاانع اسارعأت ا هو عجل |

 الام اشيش رم لك رب سقَملا ىف دب نيل ذ دعب ىفاسقلب لعج مث ُ ذلاوىذلا لوك الامدقلا |

 ريغص ناي ذو*و ةدمح عجم ميحهلا يح ( ا كمل 0

 لوقوةلوزوملا ةانثلااضيأ ةحسهلاو اهنبعأوريهملاو معلا هوجو ىلع متسارع ٍ

 مع رطاان ةصشوم 8# اهتدَمل مون ىمهسلا ةلباتاك بيو ذ ىلأ ظ

 0 زتجارلا لوقو مهم ها اقجلا سانا ن نءمعاعر 8 لاةيو ريع مهلا. نير ةيطوللا

 حذو أادوتعلك أ انعم نأو 8# جمهلان تا عم

 ألئالزب كاوقكهلدبك ون جاه يمه مهلوقو عودا يملا لقو شاعملا فري تلا رداولاغ

 ١ جاهم خه -هق ثمعل 6 هشلدع ن نم حترام كرت هزاع نثر طلالاع |

 أ يمشأو تب 0 ا رعأذا ناك_نالارا بحه رحمت ءاملا نمبالا تيصهو ا

 | ةلمهلااهيشمو جلامهلادحااو نيذاربلا ن ءحءالمولا ( مص ) هن ريف دب ىأسرفلا |

 ةقاثااءاجوهلاو قجو عرسن هيو ليوط ىأحوهلا نيب حوهأ لج( جوه ]ل برعم يراك |

 (ع) خوه عهلباو تودسلا علت ىتلا حيرلاءاوهلاو اهّمعرسن اج رهان بشاك ىلا
 | اذسالو يدمج هريس هادو راب ىأ جهتو جاسهاوان اهشواس ا. هو اصف مهنا لااا :

 م م علا

 مهو م



 00 انما يللا سرا
 < و

 اعضومدني رمت ةولاو لخادم لش ذأ لعتالع او رواه الالم ْ

 لم مةحلو ةجرخ لجر مهلوقو حالوأ اول و عملاو هريغورطم نم ةراملا همفرتت_-تفهكوا '

 ذخأب عجو ةملاولاو هناطنو هتصاخ لحرلا ةصاوو لو دااو حب درانا ريدك قأةزمهأ

 واولا نمل ديمءاملا ءومدسلاف ميودلا لدم هيف لإ ىذلا شحولا سا, مب وتلاو ناسنالا || 0

 سنك: اروث فصي لاقو ريثك لع وفوانمسا لع مالكا ىفد < داك اكناللعوذودو أ ٍ

 نيك..لاد يشولاو رانا ارح كي رقت هللا ريطولا جو ( الو تاوعضنىاذ روم نع ءاضءع ىلا

 انة اهتءعوأو تدق وير انلا تع مثواو , تدق امابروابشو #4 راسن لأ تشو ردهم ٍْ :

 اميبتهصخل اوذتةقانلا عرض نوكي مولاك يلا © (.ب سلا

 14 هج لئماحهاصعلاب هصضو سف ا لقت ) (١ مج لحد مروع همروىأمهشا|

 ق.هعلا ىداولا مسم وقدر ى هند هنعو تر هذمع تجبجلا 0+ 0 1 !اوةرئاقىأةنحا ان دى

 ل ءاضدأ جاده واكر جربغ حاف هنالف بكرو قارأوق ا اردىلل_ةماهدخ هحاراتلا م

 ىراطما نجر دبجنيسزتاهورعاشلالام مار بكرا مال !]

 ىحاءغ ىتول ىلءاؤءكر دقو 5 "لس ماثللا عديالؤ ١

 ا نر 4 ل نءاوفكينأ تدرأ اذا سانلا لوقت ىبعمالا لاق ٠ ٠

 رءاسشلالاف قدح أ ىأ ة-ا حقل .حرو نيئالا|

 داوى ةناعن ةنأ كنس « داوفلا يدوذم ةد امش

 هانت 1 0
 تدعم و هقعان يهجم همشذ قري لاق فلا ىلع بم عفالبز يو مهلوقو ٍ

 ديبل لاف فكل هنريسزو هيث ىأعبسلاب :

| 

 ص : ْ
0 
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 ل.سرملا بون ذلاك يهجم غي * هسضرأب فاطدال ساوزو ذوأ

 نكسب اكسال رز فدخم يش و دسسع وأو ءاكحروهذلا حاههلاو. هريده ىف لمفلا 5 مهو

 : رعانشلال اه ا جلاش. ؟ نونو

 اراه تعقربت نيح ترك ذو * تءقربتف ضاهاتلقف ترف ررفس

 وهق شاعترا ىف ىشءاذا ميلا حدهو دهب دهدقو خيشلاةيشم تاجا (عس)

 ' ىمءالا دشن او"ءهلهام ءأ نا تحص سرف مساح دعو حدس دهو جاره

 ىبيذ تح دهدقو اهدلو ىلع ةقاذلا نين- ةدهلاو ا.صاو هلا باش حاده سرافو
 شحولار يس فضي ىدهسا اةرحو وألا نذح اهلىتلا عب راك ذكو جادوم

 حادهم قاف الانا وح لست ن ه ية اعف نونمىوشلا نتا 7

 بك |ىه نم بك مخول اهلسن نم ءاملافرطعف هسقلتو باص اردت_ ب رلانال
 ىفه«_ىطق:توصلا 3_ممواهدلو ىلع تفطعت ةقانلا تج دهتو بة ءريغو ببقمءامنلا |||

 ربمكلا,نوجرهي سائلا رهدقو طالّتخالاو فلا جرهلا (عرخ) نئاعترا
 هلال وسرانج رهلاامو لدقحرهلارثكبو اذكواذكن وكي ةعانسلا طارتششا ثري دة ىفواجره |
 رعب لا نب هنسن مانأ تامقرلا سدق نب هنا دس لاق ل هلا لاق



 سدد سبل ند
 ممامجسما ل دمحم سجل مامن فشل مص م م ع مم مح يس رمح

 ١ لشحلا هجوم ىفاهسورأ نك (1 ( اهقير نشحلاتارمزلا رضتسا لاق من

 مخدحال داو اذا ةياهامللا ف لوقت برعلا تاكو وةقلانةدمساولا عولذلتارتؤءيفاونلاو ||
 هاونامأو ريف تنقل ىلا همضتفاهرهمذخ نكن اللا ةماعملا ى أ ةقانلا كل اميشه تنإ

 )020 0 هيلو عن ءةساطش ىهو سوقلا ةضفنلاو ديو هةكسملا

 ١ 1 لباو دعب رتل عسب جئاسفت #* 1 جلا دادي

 ا

]|[ 
1 
 ا
! 

 0 اولاقد راعا مهن |( يمن ( اعقتزاريدعبلا انج يفتناو ||

 ْ إ كدبعلا اذاني اهتاوأبسنراصو تابت كأي راطلا ينو

 | ىدعت ىدهلاو كلاس ملا ىل.س تءهنأو يل رطل !كلءاضادقاو

 0١ ل لع لمالاعب هتضوأو هتنبأ اذا قير طلا تحهنو ىو ذنو نيعتىأ

 او هع اسكس ىأ نالف ل دس ميه نالفو هتكلسا ذا اشدأ داودر طلا تدبسهتو

 لاق سفنلا ف يهني نالنلاقب ع جمني رسسكلاب جم دقو رسفثلا عسا ورمل كي رعفلاب

 |تعمنأو يلب هزه سو ركأ يمال كارت تيدا ذم هحبمت اما ىرذأ

 1 سانا ىبد.علاق ىلبا!فذخأ اذا بوثلا جم أو ترها ىحاسملع ترستيادلا

 ا لاوبوللا ب ى> لوكا ىلا » اهبايثنءاسطىدربلازاخ

 جيم نكساو يمن لاقي الود سعو أ لاق 1 13

 | سرفو ةجانأو مضلامأئ ذلا و دقوئشلكنسفينكلاختولا( جحد 4( الاسم )

 | ضلارعرلا 00 ا 0

 ئالالافو ثا لا غزت ”ذلكلاةريثكلا ضزال اة وملاو < دعست

 ْ رخ شيد لا فو فئاطلادلب حو عدا هممزاكتسا اذا لانا ن «لغرلا جربنا

 َ رعاشلا زا فئاطااةأزْغذي نب حوندقلا اهثطو ةأطو
 َ , رخنمو سسك ءىرق نيعلاانل أ اننتاق و كانغأنءقانست نا ظ

 امهو ٌىنعلاف قرعحادولاو جيدولا عدد برعم ىسرافةبودالا نمبرش حولاو)

 1 0 نااللدذفلاك اهلوهو اهجدوعطقاىأ كاد جدلاسةيناجحدو |

2-8 
 عد تملض أ ىأاحدو موق انبب تح دوو هذ برح احدو سدي لاقنو؟ ٍ

 503 جيسولا ىلع هتلان أ هتصو أو اههسورو عيل ايمو لاني لباالارعس نم |

 ا ددبعو أد شنأو ةرو هيدا | رعءةمشولا عند ) ابمخ +-اوو أ ميماع نم سدقلاو

 ) بضعأ ةشولاكد مق سدت 98 اوةمعتت لف ماهل ىرح دقلو

 دقو هحجي.تذملا محرلاةصشاولاو تكبتشا ناصغال و قورعلا تدشوو ام هرمض نم ههمش |

 يلوا عازار شوو امتيشو هقااهصئوو عيا م ءالاو نالف هنا ارقكب تشو

 ىأ كو اج ولد لي ليو 0 و 0 هريغو دوصخلاريلا اهب لقت نيدبشخ نيب 3 ثيم لفي

 هيف تلو ى_عم ىلع ىدعت اريغرداصمن رهوهواجولو هر دصم*اجاغ اهب ومدس لاف ل

 تاه نمدي نيك لسلة فرابلا خر ود راولاف لستلا وب قامته وقول دأهلبوأو
 هيد

 5 اع



 ١ ْ .:؛ ةمرااوذ لاف ضولما قءاهدؤراذا 1

 جاما اًض رعوالوط ناد ر ,

 هن كاذكو هر د ص ىف .ددراحدل 7

 | انأ ءاصقنأو عضانو عضنو ةلردأىأ )ا ( اهضنو مين محللاو راقلا ضن (جضن )

ْ 

5 

ْ 

 تيت !الاقأ| ْ ١

 (نوالالسف)
 1 ١ يم مم صب رسول ا ميممسل مص سس سمول ممم ل عمل م

/ 

 يهاهلكا ىت-ىئرلاةفاكم هع اهصشو الغو دبع ملاذا ىتس 1 1
 أ عزفلا د: ءالودا ةمخلا و هاف زدب لوو ذا هزم ما يلا لا ىاراديدرتدههلا 3 | ١

 م(مخرأا ب | دب ز :ينهأاو اهعضامةأرملا ىل_جرلا جبت غو اتضطضخا ذا اهتعت ىف ةحغاولدلا تس
 | حرف ضخحشسف لو الا هدب 0 ده ع روال امنلا نا «حرت ومقر 7

 ١ عتب نوثلاو 2 8 ٠ ).هتصصام ىردأالو محلا يدقتب ةنيدلا لاقي ودي له:

 ١ رعى اًةادالا ساارم جاو يسلمو عسسل أو ةعلاب بن ةععفلاو امن سو

 | هيرواسعت ادا عد برا عيرلا تمسشودك راح ملةسأاضي أ سرفأ ا يسمو تفل نوثلا اهل

 ا وللا مالاعطط ا ا د ةص سنل ا ضركعد

 أهلصأو هريغو أ اعف لريطتال ىأ ءدحو يسن نالذو قدا رطل اكل تحسنت اف ءاملا مبررا

 | يلع اعيفر نكي لا ذاو هربغال اونم ىلع جس لاعفرناكتصا ذابوثل نال بوثلا ىف 2

 أ جشنوءاملا ىراخت هوا تنالادحاوثيرعتلاشنا ( عن لب تاولأةدءىدسهلاوثم ا

 هنوصي زاهلا جشنو بات اريسغ نم هقمل- ىف اكيان سغاذا ا صّشدو | مشل يشن ى ىك املا

 ْ توصل عممسل ىو ده .هام ىلعادار دّمااو ىحللاو قزلا م

 روننب دعس لاق جنت لو ةنسلا تزاجا ذااهدلوب ةقاسنلا تديتفو . همك# ىأرا

 اهديدعا ارهشدار ىدح لجلب 0 تحقن ةئرف لاك اهن-ءامهصو

 حضن جرد

 لافو (؟) تاس :

 رهشبار ةديدعلا ىلءندزب «* امدق“ نك .تاعضنم نءاوه

 1( ايلط بلطي بلط لهم ادهن يعني نوللا جئدقو سلادلا رماضيالا جنا( جنإ) ظ

 ىتلاىهلاقيو قوالا نمءاضبسلاةحمانلاو اوه: ض اس نمتاعانف حاملا لاق

 .دقو عارمسلا لتالا ند جعاونلاو ”للهسلا ضرالا نم ةسعانااو سحولا جاستا ماعدا

 تانعنو حاعن عجبا واشلا نمةعنلاو تعمم ىف ةغل تعرسأ جفلاءاهربسىف ةقاسنلا تدك

 حجات سحولا نمر ةيلاريسغل لاقدءالو دممءوب أ لاق ةدقن اه داو ر قمل | ئه لمرلاحاعتو

 ١ | لقتف نأضلا م 505 ادااضب أل - رلاجينو تنمسان عنك رسكلاء لب الا تدقنو رعولأ

 دا الياور 5 نأض ماوشعموقلانأك رعاش ثلا لاه هملق ىنع

 هاي ار ترانا داامرالا تين عض 2 جنا ينمو مسهل تدع“ موقلا يعنأو

 هفر ىأ هن هدفش اهصيق تأ راد يقنو تسون ىأ اهتم ن نمةسوّرفلا تعفثو انأ

 | ادر_ئن لك لوأ ةخلاو تدكسلانبان ءريكو رذ بساعة و
 ظ هلم

1 
1 

 [اظ قْسب ةمرلاو ذ لاق ةوقبتءاجاذا عب نأ هي يفت لوقتةدشب |

 بصحأ مون شع هكا فرش 00 ةدرطدو صأ د ع1 طق درب

 أ بنر هيلع ةنركل مغ مسادئ ثلا ىعس امك لال ديراطملا ةريثكلا ةباصسلا ىعست دقو |[

 لدا # ةخلان ليلا جونج 4تحار

 جبسم بو بع وسس و درع 1 تاي

 سس وو

 مز .٠

 ه1 هلا ١ ود غلا بكناو

 هل ا هلو
 9 داضلادير 18 /
0 03 © 

 قعهي'ل .

 | لفل

 اهعراي : ركزم اءرسزإ

 ناله |ن .َ نيا
 . تام نإ

 4 تن لإ 0. هيلو

 1 *ءاهر ل



 ) م١ 1 ملا بابإ ا( 6 ظ

 ْ عام او يشم ئذلا ر تان شاش اخ نع توهم جشم ّْ

 ١ ايزل هم اهمدؤ ةأأرملاءاع تو ردا راكبا كاتم :

 ا جيشملا هب طمس سدرلا لالخ # اهتهنيقوغلاو لسنا اَنك مارح |

 | يمر مدقو لوف لح 1 اورد لات دل اقرا عملا م

 1 | همن كسل هبحاوف ىف ءاف باقر هزهلاذا همأ عرض ل ضنلا يعمو .الهسا 0 ”, ع ىأ

 1 لصفلا حتماو اههضر ىأ همأ ”ىبتصلا حلم لاق مقلا ىفدأب ىدثلا لوانت 0 (

 1 ناثع المالا الو :_-المالا مّرخال ثن د | ىفو عاضرالاح حالمالاو هصّتماع رمضااىفام

 ا | ىسراف هينيطي ىذلا لباملا و لبالاعضرب همول نم هنأ ىأ ناصمو نام لج رلل لبق هنمو

 | ثوجوعسانلا كلذكو هحاومأت رطضاانومحوع رصأاحام ) حوم تارعم

 ٍْ "فلا لاقيو همد ىأ هتسهم تنف دلاق هنأ ىلنارعان ء ىو مدا ةسمأا

 ْ ١ قيقر أ مضل يهمأ مشو ههور تحرج اذاهةههم ت>رخ لاةرو هضم

 قراذا شام نيو قمقرلانبللا مظلاننا_سهمالاو

 ظ امنت حنت يلا تجأتو بهذاجوؤأ حش ضرالا فأن( جأن) ( نول )

 ْ حءادقلا لا توص عم عيرسر ءاكأ عتناهاو وأ ىهف تك 2

 ش نزحارلا لاف مودل ميش هن +: لود اخأن متادا لاهي دوشاو

 6 رلك جي هي « حانملك ناكر لاح أنتو

 ييشاعبتا( مَ اهلا وصم اهلا تان انو عةرمضت ىأ“ اعدلا ىف ىلا هز هللا ىلا حنو

 / َ نم توصلا م كذللاضدأ لاو 3 ءاودلا عش نيج ايت ءاتسأب لافوتودلا ْ

 | | مادرلا مضلانحانلاو قمح اذاك د ان ثبذك لاقي تسالاةح اءنلاو حياننل هنإتالكلا |

 أ ىف امل | نءتوأ ا م_ةض مضااب سات باكو عينلاو حامنلا ىف ةسغل هنو باك لا حابتو ْ

 تاسزملا*اسباارم 3 تاخضئالاو ماع ن هتناد_.ءاه امحأ ةيداسم انهن , وتركت حابس اوأ

 : | ”ىناصتمءادكتاقءا لاتحتهملاتدسنا ذاق عطوم -- اجينشوابر ءمدأ :طأو هنو ذالا نم

 : ١ أ ءاثبلا اذه ىلعتأي لوو 1 1 :مو ىلاريخت حر هوجر أ :

 ا ءايللاب تكلا مم 3 قفا اذهو نان !نيعو نانور أ مول افرحالا

 | دقواحاست جفن هل ءاق 8 لاه ىلعةنانلا نضت 22( امهرغو ثوغلا ىفأو دنعس ىف, ن ع

 ١ تيمكلا لاق امم اهاهأ ا صن

 ل -جرالا ىلإ ترشد ىف »ذ ا يل

0 

 1 سجال د غو ءضاناِلَعةدَحْلأَواش انتا اذانيتاشلالاةبو

 رب رحلاق اهيفانعتلاس ادق رمدكلان همت ةخرقلا تش أ

 ءاثينمىشيهق'ناف 8 تفر تابخ ةسحرق كنتنا
 | لبا خيقو رت اور كح ىأ هل يت هتك لخرلا تف د نموأ



 11+ يبان
 سس ل ب ا ل و ا سم صم مسمسا ع -< م سس مس ام لإ تسسسسسل ةيمجل م مس رب موسم عا تسل ٠ د عسل اح جم سم حد 5 00

 ظ 7 ربع دوال لا دنقلا عشت 7 ئ
 جملم نأ ى يا اقسب اك نب # ان اود ولا ضرار : ْ

 أ مماهلاذاصهأت موقلا تسهلو :بهللا و ةدهللا يصف نالف لاقي لّرعدقوناالا ةءقللاو
 لك كلذكو هنرونخ أ لو ضب هّضعل طادض تسرع اذااح املا نيللاحاسولاومسهتفلسو ٠

 | ديزوأساعتلا مب طلح ا ابضي أه: عتجانولاواج اهل نال: مآ تيأر لاقي طادخم

 ٠ معلا تبول دقو ضني ذا وهلمءا اوو همريب الن أو هو ةنجو وا ءرمأ ل _رلا جوه ْ
 هنط من ماذا“ :بوواتو ا

 أ, وهذة حوؤو مح وعءاملاج ٌومدقر حامالا ايلا حبلا 4 حأ ( . 5 ارسن)

 احأ.دوءتمءاملابورش *« ميت ماعةححرقلاك كناف 2 ةمرهنءانافا

 ظ جيت يام خيو تدش رترلقلا نمةطقن تعماو هب ىراذا هن نمبارعثلا لجرلا ع ) 9
 رك ىلاةقانلااح املا ودام ل سينعزا ام وج الاتي وكر م4 ص راسا 7 ١

 نزملا جاسم رطملا لاقي كلذ نم هدتىذلا ب رلاجاجلاو ةساسحلاو اهقلح نمهاملا ظ
 فورا نيب لو هتحتاذ باكل تيمحتو هتراصماشيأ ثلا ةجاسجتو لصتاجا ةلسعلاو

 لجرلا أو مرطضي نأ مق ى :رحلاب ادياذا سرفلا جو هس ملاذ اهره_خ ىف لح رلايمجتو |
 عج ( يتاتسرافارهر بمسدس بحي ارداللا ل

 ددنأو لة ى>اهتزمنوا مب تيذجاذاولدلا تحت ىناعللا نحلاوبأ
 ام وجالدلا جت اهدي: نب * ف ومهام .لق تدصق ا ٍ

 تايم وأ 1 مسملاشم جد( جذم ) اهعءاح وأ ايه لا ةي ىبعصالا لاق ظ

 ةملا سفن نم ممملاهيوبد«لاق ايسزي نالهكسسن دي ز ني كلام نيربا حي نب حدموهو أ
 حصون اسأر < عضو ءاب يطولخا رهو باودلا هم ىرتىذلا عيطوملاح ر 0 (هم) 0

 حرصصو ىرهةلا سدق نب .لامضلا ىلع ءمكسلانبناورل جرملا موي .ثمو ماشلابعضوم طهار ْ ١

 هلوةو ىرتاجل-رأ ا ذااج سم مضلاباهب سحأ هيادلا تجوب دايلا:لزغ٠ماللا ضب ةعلشلا ٍإ
 ل وقدو سفةخالا لاف رح "الاناء هدجأ سدتليالامهالخ ى أن امقَتلب ني رهلا رم ىلاعت ا

 متاملا حرم ناوق ردصمكيردكأابحرملاو ىنعع لعفأو لعف جرم لثمن رحأا جرمأ موق |||
 تيدا حمو تدسف ا سانلا تانلط[ تن صو حرس لفل ىاقىأر سس كسحلاب ءاقأأ

 داودو:أ لاق ترامضاو طاّدْحاضالاو ِظ

 ددكلا ل و.42كراخلا فرمثم « .هتدد-ءأةنيدلايرم ||

 ىأ بم هأو مالكدلاجاو دز اح رهلا ل جال جرا نكسيامنا لاق, حرملاو جرهلا هئموأ]
 اها ناغدالران ران نمجراموام دوا. سرغريضرام دءبانه داو تقلأ ةقايذلاتج أو ظاتخمأ|| ٠

 لاك لبعلاحيزملاو عئابطلا نم هبءاع بكسر امن دبلا حا لهو هنحزعام بارمثلا 0 جا صوهريسغب هطلش تارمشلا جزم ( حرم )' ؤاوالاراغصناسرملاو نامل اهتم قش

 نكلاىل ع هنأالا كمغااو 8 غم ساند ايا جرت بوذونأ

 ةممااة راو بيرث اثم ةديزاوللعيمجباو هذوم ةيسراشفلاب ل أو بزعم نوم او ْ

 / ل م1



 ضان ل سيفا نتن
 تهت يت

 أت ؛ ذوب لاق ضرالاببورمضالاك ةكراي

 بل مآ لوس نم ٌلرهاشو 0 عراضتنيب نزملالاقثَتأك

 جفا تدنلبو ةغلاسملل» :اهلا ةجولو حول وقام وابا لتر سكلاب تيبس (( جيجلا)

 جلي حوال ىأ ةزمه لاثمةعبل لدرء «نذل١لاه ةمو قلما ف ىداستلا من الا اونل

 حلي قطالاق مالكحاا ىدد رغلا لتلاوة ةدادللاو 000000 هققةغذا ا

 موتمضو م-متاوصأ ىأ خفل اننضأنللا ةلتعتلو دف ثأر ن*ءددرب ىأ ال ىل_طانلاو

 ءاملاةللو تاماتشاىأتاومالاتخلاو لقن ءاالن سدت“ مكلاوبأ لاه

 | سلات 0 و” هرج ةهسلمو هي فاح

 "فرد ودل. ا دقو 1 ١ رحال اراثثلا يطال 200

 هو ا رمسكسحلاهريغو ف. تال( إ

 ددزأو دصضاملال_ةمأوللاا يملا مسالا لاق قئاضملا جالملا و قيض ىأ ميل ناك_هو

 استلم سانلا قدي لور 5 هءزرلاملادال:كيرضلا بح ةدعاسل

 | هستطاخ اذا اوتيل اه دلع تو هلا هسيتلاو ءأل أى أمالا كلذ ىلا هيتاد و

 | ددقو ططقىأئثلاح ل( 0 ريخلا هملع تح ول ذكوك سف :فامرغترهطظأو |
 | جزاتر حلم دق مطل راضا ذا بمالآو ؟ماعطلل لاسقي و هبىك رغ ىأ هنح زوج زئتوهف

 0 ظ جرامعملا لاه نالت تابنث ا حزاتو بوق_هينع هذجو قلي فنل غاذااضيأ هسسأر 1

 ْ ا انك رابمت رام طظاغ سلا ىفذخأ اذا تانلاّنال ازاتام كبارا دو

 ١ اللا يعلي ت يبا مرض ىلذهاا لاك هذال قر أو هلآ [نربضلا هم

 | ١ ةهيورلاه سافأىألرلا يناا( يف تيما مداؤغلا ةقرك ميعالو 520
 ْ حازملا بيط بذعب تيمش 5 1 ْ

 0 ةيالنلا ديف ني كرهت تتهدأو ندعو هن نس-أ لدم ءاسفلا مق يفاموهف

 ْ افلم اهنءكيلنمرحىف « ا سعانابش تيشةيراج لافو رداو
 دسا لاق مقل فارطاب لكالا ملل 2(

 85 , لحود شاب عب أه نم # 0

 5 اتت لع ذج مدواوقو لدم سالو انا أ ماعلا لت« هناسع 7 طانلا

 رحاَرلا لاه اًيشتق ةذامئأ لك ونام ىند او هو حالي ددعت مملنامو

 احاحردهل نأ ةقشاخز # اجال.هةمعن ىل اخ ىل اهغأ

 نايا ا!قمستال 35 احاسملا 0 م عارادجال

 |ةدسعوأ» اكح عامت رهو م ايس اونهلام ى أى ثنموةمطاو دامو
 | جملأو هم ءاعرباشن هنىرغأ ا دااخف جارك د يل دقو هب عولولاى ثأان يهللا «(ع2) 4 5 ١ هد 3

 ا فشل ةهلخأ كل ذدسنعلمسعبف اتاهن [عاضرب اصف فل ىألجزلا



 5 (مل) ١ (ماللالدق)
 يس م ممم حرص يحصل ننعم ع دن ممم دع 2002 ا

 أ دعا نانسالا فاضي أ حلفااو جالفأع-4او تبباانزو ماق_سالداو وطن ىف ىورو)
 | نمي ال دير دنب لاه ناذسالاءاولنةٌ ساو نانسسالا ملف لبر تايعابرلاو اراثثلا نيبام |
 ' اهحرفتم ىأانائثلا جبفم لجو و نييدثل !نيب ام د.عبلا لاجرلا نماضيأ جلفالا ونانسالا ردا
 لأ لاكموهو للغلا لم حلاغاازيفقلاوزئاسفاا لباسغلا مهسلاو نانسالا صارتملاف الشو هوأ
 ١ هنمو لاه هن بهذ هلال ديرد نجا لاك حولة موه لجرلا لف دقو عبر ليافلاو دسم لأ نع
 ئ تلو رلسغلل دما نم لم<نيءانسلاو ذمطضلا لسا حبافلاو ةلق تريلا قش لدق |

 | جوافلا هو نعمت هتقةش ىأ نط ئشا!تحلفو هستمسق اذا مط فرسكماا ءلذ أ مسند ئشلا |
 | نم ذو أموه ددمعوب لاه م_ماع اهتضرفاذ موق ا ىلعي زا تحلذو ملذو فد _تاولا |
 ْ [مالااذ_فنمان أ مولوق هنمو ىصشالاةوالث نب لئافوهو لدحر سما ملافو حل فايف

 لا ىرسالا سنن لقال عقزلا موه اذا لق هنأ كالذو هةملز عع وءىربىأ ةوالخ نبلباف
 ا : ةحوأفلا و همه دّدف هه ةش وش لكو 4 ارزال ضرالا تحلو ءى ربهم ىفإ لاق ا سن ًارمهنتأ ١

 |١ ةف_ث :صلفلاو ةيجولذتارفلا ىف عضوم ىم«هسنمو مجاالف عجباو عرزال ةيحلصملا ضرالا

 0 ًأدنب رعلافءابللا نش نم
 لالزتانةصاقلالشىوس « بوثب لتتم ريغىثحتا ٌ
 الأ وهو ضءبدم ضعب هبفذخ أي معلا صقر حزتفلا ( حزتت ١) تققشتهمدق تلو |
 لإ ةعاملاح وقفلا:( حج رف اسزئفا|نويعلن طمتنلا فكع  حاشلا لاه هضن ةشسرافلاب
 لكزيبامعستمةافلاو معيوافأو جواقأ عملا عجو اوفو جوؤذعملاو سانلانعأ
 ةدهن ىصي نخارلا لاف و دعلاو عارسالا ةحافالاو لمروا انا نمْنيعفتسهأ

 هسيلجر ىلع ين: ىذلاودو حوتق عدملاو برعم ىسراق جيقااو ..اياقأ اذا نيشلا قبستالا
 رعاشلا لاق امسهشرهتا ىعست دقو برعم ىمراقر هلا ه.لاكستام يهتفلا (جمن ( !إ

 ظ ىلظانوللا قيس ناص-اع « ةيردج امه انصص اانالأ ظ
 الأ نا ءقدعال ميلناو فاقلاّنال بّرعم ىسراف لفغتا مقلا 606 ( ) :كناثلا سلضفالا
 ْ سدخف بوة-ءب لو: ىح ىثاالاو رك ذل ىلع عق:ةصقلاو برعلا م الكم ةدحاو ةلك أ
 ميياظ لون ىت- ةماعملا كل ذكو سنا نم هولا هنأ ىل_عهتا دامناءاولاتالركذلابأ|

! 
ْ 

 رثك هل موب رخ لو ىّتح ىرابلاو دانفوأ 1

 روب لاق رك ةيسرافاابوهو برهمحّركلا ( حرك ) ( باكرضإلا
 هلج الجو حك اساشو هيلع : .«..ةبعلق دزوفلاو ى الس تسل ظ
 بّرهموهو طثالا عم وكلا( جنك )' ةريضخءالعو دف ىأ حركتوزيلناجزكوأ

 أ ةداكر جاك ارا ةلبكلا .( علك ) راش عرطرخ ةرعلا فدك عسركلا »أ
 ١ ١ ةمدقللءاهلاواشنأ ]|

 00 راانياو ضوالا ه,ت داب اذا تاطبل ذم نضزالا هبت دل ( ج١ 2 مالبرض ل

 | تويبلالو-تءافأ اذام_هاكى ل !لياوهو جما لربو ماسية نءطقسو عرمصافا هيطبلو
 - همام 2



 / خابر ب( مالكنايثك اضفت لسرو يفوهذ ضني لاك اواو زيطبلا ن ا

 دفقوزوفل اورفطلا اضيأ لفلاو .اافو ىور انيعادصف لاهو ريغصر ملاضرأ لبفلاو ْ

 مءالاو هيلع هللا هلقأو لفي هدو مكس تأ نم لثملا فوايلخ ل :مهصخ ىلع لج رلا لك ْ

 (هن) 0 الل 1
١ 

 ير ا دس ىدلاوهو سيخ |ندو

1 

ٌ ١ 

 ذالا ل ثم نيكحتالا

 سرسغل ا ىل_برنيبام 35 سد ند اهسرفهب است 37 سورعلا لب دلثشم بنذاهل

 .”لاقعلا لَ 5ك ة-جرذ ةردكمالا ن نمسوغنلا هركداعز
 رمدكلانجرفلاوز 1 دنا ىأ جرف امه. لاقي هبشأ امو طابعا ةسرف مذلانة_جرفلاو ْ

 | رتولا نع ةنئانلاضوقلا انآ رفلاو ءارلاو »اسفل مهي خيرغلا كلذكورسلا مكمالاىذلا
 | سهما املا لال ىدلا ح رفلا نيب حرف :!لجر لانةيو جيرغلا وحرافلاكلذكو ظ ْ

 | ( لا زال ك أ حرفوهفاجرفرسنكلا,ل+رلا حج رفوءاجرفة أ رماو ةشنللاى كلذ نوكام أ

 1000 هلثم هني شم ىف فتوش
 ظ | لجرلا يف ار الازد قت لذكر ركك اذا لسد نرغب ناوحم عفت 1

 ؛ 0 هاي مغلا نم حرفلا (عرفإب ١ ملأ اهيلحز نيام رفاذا هس وا ا

 ١ ًارغثلاجرفلاو ةروعلاحرفلاورسسكصا ا, حرفي كغ ننعهللا جرن كلذكر اجي ر ةةكغاأ
 || ناك« ىدضالا لاهو .ناسارخود:_لاناجرفا | ةددسع ونأ لاق ,ةفالا عضرمو |||
 | يأ حي درف تاعراقلادبعد رمشالو ب : ود ىلأ ل وقى ذي را رفلاو ناهارخو ا[

 ١ ىسقا يم !لوفق نك اسخرفلاو فاثكتاوب د:

 ا 0 لاكو مهلا نم ىصفتلاةحرفلاو |||
 ظ ]

 أر

 ٠ اةلرتنال ثيدسملا و ارطتكتاي هيج نءنساثلا رف لاستروه-رخن دك.

 دلاخ َمأانموقلا لكموقلا م 5038 مهوام دليغي تناس ىذا ناو

 | لاه . فورسعم لاكم رسكحلا, لفلاو اهرهطظأو راهموقهتحشا ميذأو خلاب بسفلا 1#
 ١ يضر لج فو نيداد كاسم نم ناحلفاسوم ىقلأ رجلا فضىئدعملا |

 0 / . دسعلاه# نسر وز درؤةمسا كيما ا ْ
1 

 بدسق هد نمءاملل #* داونق طرأ

0 

 | لاثو ميلاني رقم مواوقركش و ءاملابح رغموهلوقي ىمصالا ناكو جرفم مالسالا ىف أ]
 ووث ميلا حرقملاهنخلاخ ءانهاو سلا ىوربوه لوب , نها نيد# تهعمدسعوأ

 ةدسعوبأ لاوو لاملاتدب .نمىدولا هناف وشي ةبرقدنعنوكيال ةالفضرأب دوب لدنقلا ِ

 | ةلت يب ناذاا دس ناو مل-بيىذلا مب ملاحي رغملا ْ

 ||| خفي ج ّرفلاو عيرارفتاذىأح رغم ةج اسد لاعةب حررارفلا ةدداو ةجوَرفلاو هلةهلقاعال

 ظ 0( )) هيلع سيخ ىوشاذا لهادلج عنرفا ( ججيرذ زإ ةجاجدلاخرفوءايقلاءافلا ١

 ا اقنع عشب لبد نبع نفاع أ لابف شف لاق( جنف) لبالا تاعسنمةعت جاترغلا |||
 ةرعش لوصأ تقر ءاذااعر ع حذف نالف ( عنخ ) جيعيفملا لثم مهما وهف و ْ

 0 فورض. 3 دم كارو را يف( ضال لس ظ

 ا



 هدو هيلا  مسرض)
 ١ ' لوله نرامخ را رملا لك ىلا ثاكحب وم 1 نسرفلا نات صق ىستالا0 ا هليل

 ٍْ ىدغتو حورت لاه م ءاجوءد قرط لاف لبالا نم ماتا" احوءااو صاع
 تقأكأ حب وعأ ناكملالتع وقمنا و_باكأح وعأا نين حج وعأ لج روسو !ءاجوعااو |

 | اذااسانعم واحوعه_> كوعأ ربعبلاتعو قىدعالو ىدءّرهحوءأ ناكم لاا ىريغتع وهنأ |

 لاوزو فقاولا جئاعلاو فاننا ىأةسلعنانستاو مامزلابهسسأر تقليم ا

 ادحاوام_هانعم نأك ذا خب وملا عضوم جي رعنلا عضو جي رعت ىأ ىل“ عب ر ىل_ءانمع ظ
 اصعلاةءاحاحوعائذلا جوعاو 0 ام ئأئث نع حوعد دام نالف ىأ ارعالانءارك ذ دزأ

 ةدحاولا لبفاامظعحاعااو ب وعتفئذلا ت+وعءو ميياارمسكب بوم لت الو ةجوغم

 رعامشلا لاف ةقاما رز حاعو حجباوءحاععلا بحاصا لاشي هيومدس لاه ةحاعأ

 ايفاصمال 1 طعم نء قالو 5 ةسف حاسد 5 اك ُا

 أل تكملانبا 6 قوق والاول «قنعلا "هلي وطلا عهوعلا 6
 ا ىأدم حوعأام ثولوةءدسأونب ولاق هيأبعأ ام ىأءئشب همالكن < +ميعأ ام ءاّرغل ا نع

 ىأ ئشااب تعام + فار بءالانبا ىتحتح-و ةقاذلا تنعن نموؤذماةيسلا

 : ىأد تحاقفءاود تاواشتو هنمورأ ل ىأ هبت عام اهمءام تي رمش لاسقيو هيضرأ|

 .هيعفتأل |

 ءانأا مغ ىرخأ ةغل هءؤو هءرسا مغ هعمل“ نايس جمغ ىجبلا لغتلا ”ىودالا|

 تل لكشلا جيغلاو ميلا 06 2ظ013 ةعرملا (1) ةيمغلاو ةيمغلاوريسكلاب |

 سرف (حدغ) قينعتما لزج ل كب رصتلا,ميغلاوةمف ون تيفغتو متغير اما |

 15 غب يأعو فاطعملا لوس را وكبالور د_هااداج عساو ىأ نايللايوغ أ
 1 بي و ذوبأ لاف فطعتو ىتثل

 َّح وختو اعدت بهن هلع 5 اتاك ءانغلاء تما ةم ةيع

 ” هشفنل اهذظيل ليدملا نسكرا قط ردنا[

 دغلاهداق ننام لاف نابل ىهىمك الا لاوو تنسخو تعتلدق

 انا وعلا رك تاز كيلاو « اعاعذأااموعدب لاف

 تجاو جان عهلباو نيلبدا نيب عساولا قي رطلا ييفلا 06 ١) ننال أ خفيالرمج

 تاركا ا سوط جاشترخ ةرايا الردي طلاسم تست كافل قيدشام| :

 نمل كبفيإل يطا م عحق أ وهو فلا ني يف أل جرواهدبكن ءاهرتو ناادا يع 1

 ءانفالواهب ىرب ب دال لاقو ا(:وذ لثماه دركسح نعاهرتو تعزاذااهفأ |

 جم رفاحاضيأ لاقبو عرسأ ىأ لج رلا ينأى ارعالانبا اهم وص تمر ةماعتلا طار

 | لكصو ىدذهلا سرغلا هوست ىذلا ىءاشلا ميطبلارسكتلاب ري فأاودو# وهو بءةمكأ |

 11 ااا سال كا دكا تالا تف لال

 0 ابا

 ( ( (( نينلا لف الإ
مع دقو هذ ااتيالايرج ىربا ذا لغم سرذ

 ١ الغ فب 

 ىقااىهةدسعوب أ لاق قونلا نمل مانا عساقلاو اغلا 2 (ءافلا لسن ٠١

 0 مولوقو روبناو امعأ ىأ شف ى-ادعلا قب 5 دكيلااصعا اوذااىوربو أ 1

 ما قراو هم
 61غ يمر



 (جرملا [ميلاباب) 1

 ْ أًاسهلانهسيفعو تاغ ثالث دبكسصو دبكل ثم مفعلاو ينعلا كا ذكر كيرعتابيذعةدح اولا

 ا ( حودن أ هيدم فريعبلا عنعتوهباجرضبام جاهلا ابا نءاضبأ هب ىبكبو ا مم هن رمذ

 | زجارلا لاو جالا مضل يك فعلاو

 ظ ا مفعل نالت اذو مهم 3 اهطسإك نافضالا ىوذو وك

 |بوصهملانالفنا لاقي مضلان جضافعلا كا ةكووخب رلا نيعسلا مطضلا حاضفمعلا ( جضفع )

 | ءاجولعمو جالعأو ولع عجل ومدتل ارافكنم لج را لعلاورب رمفلا معلا . لع ( جضفعام

 ظ | اه اولا تباع ولامءازإلاسةياك لام لع نالفاضي أ لاسقيو ةيطعو
 ْ وهف طلغ ىأنالفدل- لكساو هتيلغاطع هذ لنعف لىرلا تلجاعو ه-ةاواز

 ىع ريكذلا رعبا اياعلاو ىل_مرهتذي داملاب عض نيل ه1 ءايقاللا رسكب لع لجرو
 [|| تيلتعاو اهتاسنلاط ضرالا تولسعاو هراشأ كي رعكلاب لذا | نم لعلا وتدنودو ناملعلا
 ' (هيو رؤزحا رلالاقو مدللا زاكلاةقانلان ولا ةدانزب نولعلا وتمطتااحياومالا

 نلخنيدلاءاهرخ طءاغ «. نهلعثالد لكت طاخو
 ٠ لطخالا لاه: اهلاةدانزب ني بهلا جماعملاو

 لك لمانالا دع» ةمراذه 5 جهلعم تنأو رم ةفاكف

 مهسوريسلا فحاجوءالا يمعتلاورب_لا ىف عرسأ اذا ريعم باق رمسكللاب يجعل ري - ١)

 ةقانلامامز فدد لافو اه هقق قالا اعبأ كداب بدع نسر عر

 رفق عورخ ىذب ناطمش (, »* هناك "ىبريض- ىنءبعالت

 يعل تاكسي اسوسنملاج وعلا ةاوغلا بصح ةيؤرلاف هيحلاجم وعلاو

 لاو ديدشةلاو مضلاب

 يوب ةيني ني عرمأ 0 سو.سنملا يمعلا ل« ندمت ْ

 بذ_يريعلا ةضان رند برعض خا علا 4( نع )ب بيسلان زو ىلع يمءلاوه برطقلاقو

 ش | كي رصتاب علا نسم الا لإ, قص أ يبا تح وهيل عة هما بك را

 || ظ ىلاةثماهلفسأ ىف 3ثدناطب وأ ليح ةوظعلاولدلا ىف حبانءلاو معلا جيعلا لاهي دوع لثملا فو

 1 ظ ولدلا تناك اةل انما يكسأ ع اذوالا تعطقنا اذاق مذ وللل ين وءنوكسجن قارعلا

 1 ةئطحلالاه 5 ةوق رعلا ىلا اماذ اىدحإىفددي طم .تاهج انعف هفمفش

 ايركلا هقوفاو د شو حان ءلااو دش دب م-هراملادّوع اودقعاذاموق

 | دايج عيجانعلا دسعوبأ ةيوررغ ىلع لسرأ اذا هل حيان ءال لوقو اصنعولدلا تدفع هنملو:

 الأ جدنا : ملفش مع ىدعسلانايمولورعوبأ دشنأو ميظعلا نضعلار حومتعاهدحاو ليما ْ:

 خوعلامسسالاو جوعأوهفرمسكلاءئشلاحوعكلوقردصم كير صلاح وعلا جوعا
 ٠ خفلاب جوع هبف لق دوءلاو نئالاك نتن , ناك املكو ةيشن ١١ نيا لاه نيعلارسكب |

 سرفمساحي وعأو حوع هيد فلاي فاعمل ندد اا .ريسكسأاب جوعلاو
 ةدنكل حوعأناكة ديبعو أ لاق جوع أ تانيو تايجوعالاه يلا تينتل الهى ءاناك |

 : [الن نيك الو رهشأ لك ترعلا ىف سلو لاله ىئبمجلار اضف مومانأض عب ىف يلسو نب هنذخ اف



 6 ا ل . عنملالسن)
 20 0 هرجارلا ىذعتلا يفر نب حاسلاو يعتف اند ظ

 ع حدو سوق ن رمنوض ىذ لك كاذب دقوا صدأ ردح جا علف تو ١

 لاهو مولع رغب ىأ نالذ ىبىلء هت اع فاي نالفو اهب تدع دقو ةقانالزز تقف ميلا
 دزبوأ نام الس ن٠ ؟ىد ىلع * ىتجاع فاأ نأ ىوشال ىناو (ىرفخشلا 1

 ندتح أ ىأ هدو نال لذع (عدء) ءاسكلا اذوهريةفودربلا اذ مينغ منك أكأ|

 اداممفديببو 'ونأ لاف ىلتما !يذعااوهءاذغأ ْ

 1 قىسولان ملم دةدءاعق هع تا ةشكاو ده 1
١ 
 الدو وعام دا دبا اروا رو اذانافورطب سلاو ة-ردأا قح برع (جرعإلا

 ووةرسك !انحيرعتاق ةةاخ كل ذ ناك اذاف هةا سلو تاح رعلا هي ىدمو عملا

 ناله 2 رغد امو قاع ءاوناح رعءنح رعموقن محيرعلان يح رعأ

 ةمشم كيرلا, ناحرعلاو كد ذأ عمال لعفأام هنمل اقبال 1مالتاو ةقلخ وأن راناكسحام

 | ئدلا ىلع جرعتاوجرمتفا م اعرعتانبلا رعد مهبول ذا عي رعصلأو حالا
 1 و اربع ام فدل وجدوا يولا قتل

 ْ 1 ممزاتعمو ح راعم عهناويارعملا لل ةقمو للا حا رعلاو رش 0-06
 ديكو واضرب رسم معساب» بوم سف

 زل ءاح ملا ةؤيمشالا اهو عيش( ءلاو نيف نسل 0 آ

 0 ابني همم مأا راكم رظد لزخ# ع

 لالا نهاجرعكةلهو ىأ كتحر ا حارعأ عج اوهل ثم رستم اب نرملاوأ ٌْ

 هنمودخ رعةدح اولا لانا تبت يفرعلا ( قرع ( ًايسنيربس مننا

 هتقان فدد ةمرلاوذ لاق تلا قاوتلا ةد وصلا( ميل ننزل ىلع

 باسل ىهو ا مدنا نمنزد + اسخ ساووأ حداع نم سغلاو

 بوعلاو حإتعمريعي و عفاف ع نةشيالو هريس ف لج رالاءنب رضي تاعرس م لبالا لوقيب ْ

 مث رعااو |

 | جواعلاو مشب يسعلا ( يسع ]) لجرلا مهنمو ةحسوعةدحاولا لوشلا نم برمض |
 نتدرخ ًاةرصشلا توسع دقو تما ننال مكه لاو رهشلا نابضة ءرضخاو نالاث |

 اههلاسع ْ

 تع انيوازكلا ياوازفر فيس دف همام تمسمان هلا 0

 | حاعرمتو ١ ١( هولأ ود ؤداكأ ناحادعلا سا اارع 1لاقو انهج نمانغل يغب |

 نسعي اورو را اخاه وزو حاتنماى ايا هع نمر فاسللا تالا :

ردانطان موسانلان ءجيافعأ الا (( ينع (
 ْ ماع اريضياماهاكخابستنلاو 



 ْ (مع) (ملابا) 165
 صم م سع دم حاس نحمل يحس خس يح سس وحمسوع م هدب ا < ١ مصل ا

 ظ هنالثارانو أ هقادسع يصل ىفداز « هلالعنباو هتئساماذاراو-الق ا

 .[| دحاو جيرهصلا ( جروس )». ةتسل ةئالو تيكسح لا نبا لاهت برعم نازيملا ةتصوأ)
 : | حادعلا لاق بباب و امل ردا

 |عداهبلا درك نم زاهصوءاملا اًدهفقو قلوة: افصلا عيراهص ىف هاتى ب 0

 1 ٍ يب هلل لت تلا !ٍ

 وع زحجاذاق اونا ضواوبلج اذ ساق ولا مضأ دبع ولأ ( عجبت ) (راسسلا نضال

 | تعوسو تلح اذا جطن ىلا قونلا نمح وفلاو ا ةيجضن وه! اوت ل دهقاو لغو ئثنم 1

 فلا حامضلا الأ قاس بو هيعاش اباضوةتاطم هام و مده ةباص أ م رّقلاة مج أ

 001 حارتنالاو 7 01 ارالا دوزراع نيو قنا يمول ل

 ا رضناو بلدلا» هجن !مماوذ ىمبملا نه تااعتامم ٍ

 ىشناو عاستالاحارشتالا توما لاهو ]|
 جارشن !هشاوج ىف ركام دربو ”هل- ارب هلت أ

 ا لبلا نعت ”رمضنو لعلاىأ مدلابحرمضتو مدهتمام دع ا.تموقلا نيولم حزينا ىجعمالا ٠ْ

 ||| ةرهانهتغيصاذ اا رضت بولا تح رو قفشت ادا قربلا < ريضاو تفنأ اذاهفتافل , ١

 ظ ْ ..لهلهملاع ءامدأ اذا مديهقنا حرض لاقيود ومما قوفو عسشملا نو دوطو. ْ

 10 را مدي ن طا ف تأ امحرمض * اهم ءانينان أول ١

 | دعوودعلاديدشلاداوللا سرفلا عيرشالاو رفا نبك النيم برض عج ضالادأأ|
 00 الا حرض ورحلاك دشوءارب بوذونأ لاه ديدش ى أجب رشوأ ظ

 : ساو نمالاه عضومح راضو .حجرضءاهدساو دنع وبأ هلاك زواعملا لم لست
 |. ١ ١. .ىاطاهشمرعلظلا!هلععىتي . ه .حراض دنعىتلا نيعلا تمت ظ
 | نيقلأ ىأءاطابكدريو اقفل : رد بئارتنءادورب نج رمض ةترآىذ لوقو ٍ

 ا نييازلا لاك. قال ةمييتلا ةمضخلااءانننلا نم يعمستلا . ( يعمض )أ
 ١ ىدعسلا ةفال نب ناممه لاو ميعمض ةقانو - يصار اضيو برانأأا

 ا هييسوسم ولا( حوش لز تلال اةءالو .انعاضلااهسنوعد. لظدأ]]

 هنعلاميكأ ف دهلانعمهسلاحايضوحاوضأ |
 ع قسطا إو ةمجامالا ج .وسبلا ( يش[ لبعلا جرتطلا(جتمتم.) (/ ءال اسم 0 ظ

 نان رعم وهو صساسط ةءدر أ قادلاو ن اح اضدأ

 دقو توما ع جحا ( عجب نشا بسب نوما.( نع ) ( نسل رس |
 رب ,, ركل ىلعلالد ءةفعاضمو توص أ يتحتو لاو يلا جيلا لضفأ تر دما قواددت معي ٍ

 | اضي أ نادلاورابغلا جاجتلاوا دلو هنظأ ٌضيبلا نمدخيىذلا ماعطلا!ذه ضان ةدعلاو همش |
 | حبرلل تاع اوءارفلا نع ددبعوبأ ءاك ةمطعلا ةريثكبلا لب الاةداعقلاو هةنمصخأ ةسامعلاو |'

 !ثيبلا- مع -» نواومقض عينج اعمحلب دول ديد عجم مونورايغلا تراب اوت دحسأ ته ٠

 ا
|| 

 1- د سس 2

 اءاحد



 (وادلا لدف)

 غ لا هبا 3 ظ قوت لك ءاجنوعلا نيش ظ رعاشلا لاق ْ

 1 يمل ىزهأب دقو ىهمتال ئءمضلان ىاصشلا لإ دكو هنوص بار غلاو لغتلا دم( (

04 
0 

 : | ش
: 

 ا

 |خامشلا لاهو نئماف شب ىذاادوءااودو رمش نمدخضت سوقا ةكرشلا اوتيكسلا]]

 أ ءووخو ئيطبل ا همف لوح نال فعس نم ميسنيئشةصرشلاو(١ ) سافل اهارب عيبا ارش '

 حرم ادهلوةنو يورتشو ىلرمث عملجاو لولا ىلا ة نزلا ننءام لد بم نيكستلابحرشلاو |||
 از>١ ىفاوصصأ لاقي ناةةرفلا ناجرسشلاو دحاو ب ريش ىأ داو ج رشامهو ءلثمىأ اذهأ] .

 يهرب عرشو ناجزب اههف نفل اوال نيتنرف عاشو سمرا ْ

 هسيبعأ ارم (ةغ) جابجأربجلم ييشخولا رماد جام تاج لاو ويضل :

 اح ريش سن ءامسلا ةرحمو اهجاارشا نيب تلخ اذ اذاةسعلا تس رلشأ دقو اا رم تيرا 1
 | هنيصخ ىدحا تناك اذا جرمالانيبحرمشأ اهبادوحارشأ أ مهب او هوسفنم ىداولا حب

 |ننانعتةشنا اذا تبرم دقو سوقا ىفق اننا اضيأ حب ربشلاو ىرخالا نم منع
|! 
1 

 هب ا ةددعابت اةطان لاعب نشقلاو :

 ظ عيبصالا هنت ىه لاب .« . اهدلبحرسشقاهل حوبهلارتق
 |لاشرافتلا ش6 رفش]) الخان ىامشلاب حلا حرم و مصشلاء اهل طاش ىأ ||

 مس هيو ميكاب تاتا طتا عر طدالعلا ْ ٍْ

 | ء_مشأ بوثلا تيعشو لك قيام دهن تينغلا ءدنحربام هل صأو اسس ىأ احاعم تةذام ظ

 ( ةنح ئيروظام) لاق ةعيرسىأ نمت ناو دابا ايار ا

 لكن يذكو ب "رد كرا اهطالخأوةروثلاحوراصلا ( جرص ال( اصلا تسال

 نادوتملا ( لص ٍفرعلا مالكن مةداو ةثك ىف نا ةال ام ا بوداص اهيفةلك |

 مد جملا( س) مقل ءاهلاو ةحلا وصلا عاب او برعم ىدراف نعتحلا ماللا تي

 ندالاب اهءزأى أ ىح 5 بولا لودع ىلا ىيبعشب ٠

 4 وح رقع ) 4 رم (ْ ناشد هن دم ةر ارذنب مشو و ةعاضق نم مرن جمشولبو

 اول جرنلا قي قيقرلا للا مضاانحرعشلاو ةطارحلاءاسأوزرغلا نيب دنسعاب!ذا ةجرم

 مصختملا جرمذللا لامشلاءادغ «  ةعاضأ ًانيسهل اداعرادعرو

 د س رهو اضخم ان نونو جر جيم اوريسكلأب لقا عي دقوندالبا ىف ضقت شل 2(

 لاه كلديبا رغلا فصول دقو هالر خرا ادن جيشا ذا هنالآل حد موهواسنلا عش

 د.ةمنينءالماارثا رادلا ىف: :ة.ا هن :"اكحانلبا قرحاسنلا عش

0 

 حاملا لاوت ةممص:دحاولا برعم كور أ

 أ

 ا
1 

 1 ثامءورلا عيمصلا لم مد فأاو 00 تانزلاو ماناذا ىرمسن

 1 33 ”الاامهدح أ برضب رذص نمد فتي ىذلاوهو برعلا هَ هن ىذلا ميصلا ( مث

 لاقو ناب رعم امو, قلاب صتضيقراوالاو ذأ نأ



 1 (م) مينو 50 اه 4
 عل ل هنن ممل امم م ل ا يع م معسل ل م اصصخسم م امع هل ا .يسصما دسم ب مس جل

 ةنشو جب سوأ لاب نقى انب قسسنم فوس ناصيرملا

 ْ 25 ا ا: يا ل

 ْ افلا ل اجافو 0 ايدج هام أحو ةبيحو 5

 ( نهدلاو هلسفن اايربف ىنلا قلابة ربسملاو احا اريس سعسل | نب مدسلو فورع. جارسلاو |

 | ىلعيهريقسانلا قالخأتوتسسا اذا وما امج ةقيرطااو ةعيمطلا:حوحرسلاو |
 (ديددت . يب اهنا قباصوهو فيفا ميلطلا فلا ورع وبأ ( جنس (ْ ةدحاوة م وؤحرش

 ( مهاوقر اهعلي ىأ اناوطسو املس اهيلسب رسكلاب ةمقللا جلس ) لس ] هنمثلاثلا فرحلا |

 | نيدلا تح اص دارألا ذافهلك نيالا لجرلاذخ أ اذا ىأ )2 بادءاضقااو نارلس لك الا
 !اهلمتتلا تع فلاب ليال ت كس دقو لوالا ءاعرت تن ديدش لاو مضل حلسلاو ههوأهقح

 | مه لهم جمسوها مح ؟ جاب مضلل ىبلا جمس( يمس سلا لكن نءاهنوط» تةلطتسا ظ

 03 بيوذو أ لاق مييةوهف عب ” لدم ميمسو نيخو وف نسخ لش جيمسو مو وف

 * هنن رددح اا

 ظ مماملا ثررحللا مسدلا نيلل | جيمس و جيحسلاو او امهسو رع .محستساو ماد ل شمحجاعتموقو

 [رهظلا هلي وطلا نامتالا يبحسلا( 7 9 ماللاوءاهلاةداب از لح سأاو ب عمداء إاذكو

 | ثالثف حارا ارضساةس روسلاو حّرمسلا 6 رع ) ركذلل لان ةءالو سرغا!كلذكو

 | لا( 1 را جرت ناز مروا عاشلالاعل :ننرعس وزال لع
 | زحارلا لاك هنم ثااشلافرالا ديد: ىساهلنا وءاصوهو فيغالا

 (ظمسان_حاصامالوق © اكان ةلاقم هلتااقا
 ْ آب دوهلا "ىلع لب مارك انسان * امن "ال هن* ىفلاز بطب ول

 برعلا اه ”رعف ىعام شامة .سرافلاب يدر هلا ىف: 3 توماس سلا (( جيمس ١)

 1 قيس اة « حوعلاث اراد ن نسب ىلسراداب دثنأوأ

 | و طلت ا نمد نءنعم هن حوال امس دا ءاعوف

 نامسعمباو رظخالا نال الا اضيأ حبا باو رهذلا نءبرض حاملا ) جود الا

 ا ىضصالادكنأو عضوم مشان جاوسو |[

 حال دالا نماولم دق مولا 5 حءاوس ندور نم منابقأ 0

 ة(راسعأ 1موذلا يسر عبرلا تيه دقو ديدشاكأحرهيسد عميس عير ( جف
 جملا لاطف اها 000 3 حرش ا ىلةةتاهارت فاك زحارلا لاه | ا

017 

 قدسالازوطظ:ملاف ”رم5 ضرالا<ب رلا تدهسو هنةه«بدطلا تحهمسو |

 ظ
 جممسلا حابرلا فاس 4 * حشا عالر ادلا فرعت له

 اههتماراهاش عادا “-“ "ذكنآو حجيرلا رم يهسملاوربعوبأ لاقت | ظ

 امش هدي هعشب هدو سارا جام ةدحاوةبمشلا ( عمن ل( نيشلا لسنا

 1 نيب عشأ لدجرو هيكل ذةزثكل رو جو تمشم دنوو عيت رحوصتشمو ف | ْ

 | اهتعطق ةزاغملا تعبث وهف كأ رولا ةئمه لا تشو ةصشلارث مهن ىف ناك اذا 2

 لاه



 ْ 3 (عرم] منيل لسن

 02 ه2 222253517 22 22 21 تُت5تُتئتئئ 55252-20222222

 | ليج خلا( خز ) تدكسلازبا نعاتيثمنسعدت زوم هتذشأ اذا هدعازوهحمأز 7 ثلا|
 ًارمدكي ةيليفتالا ( لق ) ىنرو ىنزو غزو غر ورعولا لاه جون زلامهوناد ولا نم

 - هلم ني رة.سرافلابهلضاو تَّرعموذو ١) ( فيكس انهي ماللا عقوءافلاو ىازلا ش

 :أرماجو 0( زا ةمافترلا تاقواها مقام تصفو !ترسسك ءاما ىلع اللا تما ةناف. ْ

 ىهاضيأ لاو افالون نكس ا للشتاء قانا هنأ سعال _-رلا حب وزو اها |

 قدزرفلا لاق هتدوز ْ
 اهلدت راس ىلا عاسك *« ىدوزد فادي الا تاو * 100
 تح وتس ر-علام هي نم سدلو أ هات حج وزتر ةأ سما هج وز ترعلا لوف رشوف لاق

 ْء اورمد>!ل-وزعفلوق نم نينمانزغأ يسدرص جانت قافرطدااتأونل ظ

 ةأم ار: هو:شدزأف ةغلذأ مانت قرت ار ةلالاعو مد انرقو ىأ مهحاوزأواولظ يذلا ْ

 الاشد رهللا فال_خ حجوزلاو ىىءعاو دزالاو ةسواَز رينجباتشلل لتظل 1

 ىدعسلا:رجوو ألام رتووأ عفش كزوأاسخ لاش اك درذوأ جوز

 جاوز ًارتغامرعرشاست تاع 5 ةقدانصلك انهو نيسأن لوا ل اطاولا

 اددحاولكو خيب 506 نما فانشنأ و نلاعت شال اخ ١ رئوالانوكمال اطقلا ضسقالا ٌْ

 ءاوسام هون امسامهلاسقد اك وزامهو نيزث الل ناجو زا مه لاقي اجوزىعساضيأ اههنم

 57 نذىلا.ه: لاهو لان هذاجوز ىدذعو ل ًاواركذ د وعلا تأ او مابح نيوز تن رتشالوقتوا
 دديل لاه حدوولا ىلع جرطي طفلا وزلاو نينا نيو ْ

 اهءارقو ةلك هءالعح ور »+ همصع لطي ف ودلك نم :

 تبل مسالا بّووم ىبباقويسمايلاوهومانلا طبخ جي زلاودبز ٌرعم ىءهراق حازلاو

 برعم مأوه ةهرعأىردأ ا :

 ظ لاف هسيلاذا لج راما د ياي لاي ةييسلا ( ميسا ( نم نيسلا لفل
 ا ةومدسلاو محبلاو برعم راف دوسالارر1ك اود هيبسلاو اصستوأ بالا نييك جاحتلا | ٍ

 ا ةراصرلاراون سم ذشيسلا نء*موق ة2امسلاو لفت هقااوخ ىشةيسر اةلايول_صأو رقما |

 ىريلا غّرذ هنيدي زي لاق بسنلاو ةبقللا :أهلاو نصسلا سا موةذوالج ظ
 0 تاما رف * .ذرغ جاسم نم 8 |

 وددامدراو 1+ م 38 ركيام قرأ اردو ءاملارثكلاا يلا فلاي ساو مار نيطد |
 رعاش لا لاك :هل.مالو ةيلسإ تسيل عسدجسبلا ضرالاو ا

 : ! 66 اوءطقدق موضا او 03 "هل جررب_غتذكات تي دوحا قا ْ ا

 هل تك تدع .( يعم ( عصمة قمل ثيدحلا فو ٌرفالو د دوم 1-0 ملدا

 هتف هب تيتو رق وو اههجو يصش ئشدراصأ لاستو رمشماف هنرمس ف ايمسنالا
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 ا دد 4

01 
 ا ( سس هزي رطرإلا مصس حابضءوبعيو حّدكم ضعم أ يصدر جوةاكلل | |

 دقؤ فوؤرءمخ زسلا ( جرش ) قلتو بذكم ىأ حت تدقو باذك ىأ جا دس ل حر |



 7 سس فلل اسفل اوفو
 ' جاجرلاةمشيترّمدف ٠ حاغلاةوخ تركبدق

 ىممالاد ثنأو .ليالاو سائلا نمءافعضلا اضدأ حاج رااوةلو زوم ىأ ةجاجر ذل و

 حجاحر ىلءو حجاجرمهف « « حالدالا نماول دق مقلد 95 حاوسن هورين نم نابفأ

 ناب نم حرذيامكي ردتلابجدرلا (( حدر )» مسولح اور تفء«_ضورغ_بلا نماوفعض ىأ

2-3 

 دوس دا حدترالاو حجب دتريلاو ىف سلا نم ءقعلاةلزنعوهو لك أ. نأبل_.ةرهملاوأ ءلذسلا
 )غ1 اللفع طا اك فاكسا حر أ ىشءاللادثنأو هدنر ةمسرافلارولص أ دسعوب آلاف

 ريدي ده : اذا يعر أو قربلا يعرو داعترالكح اعترالا ١١ حجيديرلا لاقت الو ثدكسلا ني١لاق . ةتوس ف ما
 اذا ل زال لاقي تدك نبا اندع ماقربو بيض اه ام حيادعلا لاه متاعل عيبا نسل 0

 ١ 0 .. ل 4

 1 | حارا (عغ)' الّماىداولا ميعنراو هدادع مر او هلام يعئرا دقه ددءو هلامرث تصح # لع

 ١ ةعامدلاتحورو قفاجادرجفر ئذلا حار( حدد ]) اي رعهنطأامو ىد_:علازوملا

 [|| برش ةجوهرلاو 35 أىأرابغلا جر أورابغلا جرا( حرق م نالفز مهرادلاو

 ايو ءماسراف نوكحصي نأهبشدو اح وهرا.م ع ةحامم حجامعلا لاق ريسلا نم

 يزال ة يكل ةرضدأ اردوجدأ ىثو مة راس 1 : (عين إل( ىل رسم

 ألا ريزلا جربوا لاعتلا رف هل  حادلالاق ةرج هيف قيقرلا باصملا ضي جربزلاو
 | جاجنو ةجججز عساباو عرلا لفسأ ىف يتلا ةديدملا اضيأ حز اوقفرملافرطجزلا( جذ )
 ١ ل-برلا تءجزو لاه اجزهل تاعاذا نمو هفخرلا تعجز تدكساانبا ةدزأ لقتالو

ارزااكتخري_دق خر ىملارم دك مي او حزلابهسعطاذا حج وج و وذاجز هحزأ
 جرلاو ق

 ١ ءاشلا لوقو هدلوطو همةقد اهيا ةأرملا تمجزو جزل ٍجرلاو لوطو نيبجاخلا ىفةقد

 انو.ءلاو بحاوملا نءجدو 3 امولن سون تانغ اماذا

 اهان.ءةلامه بنش وح 5 ادراب“ امو انيناتفاع

 21 لاعو ءاجز ةماعذوولعلشا ديمو حزأ يلظو دراما ةسو ىأ

 قوهسن : امظوطلا جزأف يظو # اهلثيدا: فرح ةيلاج

 لاق اك نومعلا نلكو عي
: 0 : 

0 
 ظ

 ناك فرتتسن لولا ةأرلاعاعز مار هيفي ميكرو هناك ن هءهعلقو هقافأىأهعزأ

 لوقت حاتفااءالا عضال قالغملاو ددلاب مشي هنأالا قالغملاحالزملاو مهنم سدلو موقلأب قزلم ا

 ةنرقلا تحيز ىمصالا ( ز )رءاك رلاءابنلا نم حالزملاو هتتلغأ اذا بالا تاز هنم أل

 لقي عصمأ نمالسبرتءمسو لافرمسكلا ان خ زدقو بذغلا كي 00 زلاو لاف ات“ الم
 (مساذ رحل ا لاثم حيو زلاو ملا لش ءرب اطلا ٍبذ لص أى جم زلاو نامضغ ىأ اهم نملار أ ىلام

 |تدخأو موعحأب :ىأازومهم مهاب موقلا ىفءاحو نارداربهدة.سزافلاب هل لاقي رباط
 حا محم ل مح مي

 اىذلا

 ١ |( جن )غال رمسكلاب حاجز خرا حذ عجو جاجزو حاجزو حاجز عهباوةفورعمةجاجزلاو

 ظ ااصازوادز رسكلاب ميزي هوقلزلا مي زتلاو قلن ىأ كب رتاباشيأ ميزو ميز ناكم( ميذ )|

 ٍؤ ًاضيأيزماول لق تو كأي زم» اطءو سوقأا نعيزاي ميار مس سو نضرالا ىلع فخ اذا

1 



 افلا ا نمل لا الور
 أ حدقلا جدملاو ةسالم عم ددملا يدملائثلاو بوث ىف هتفقلاذ ا( ئثلاتحمدأو مكمل ءانلا |

 1 ةزا- نب ثراها لاه 00
 جي دا فطعت نبا ن كال * ةراعزتخ تسلا انتيفال 'ء

 ظ | دضعملاحولمدلا( لمد ( فيضلل اهانرصفروزالا ىلعحدقا ااناج أنين كي لنا لوبا ْ

 زحار ا قاف ننلمالا وامل لمدملاو لام الع 1 لوشيو ملمدلا كلذكو ْ

 اجوعتامىدربلا ن مقوس اهله دملاب صقل انهنمّناك

 | براعااذاريعبلل لاقي ىعصالا لاق د.ةىف هناكريبكلا ىشمةصشدلاورعوا 2
 دثنأو ميجه دي يحض د دق عرمسأ و واطغا

 دوزا او بطولاب يمد م دادكلات اي نماهلربغو

 | فارطأ هيهبسشيحادعلا لاه . برعم ىسرافنيمانسلا وذ حياغلا لدا جاهدلا ( تهد
 ' لادءأوذ تاهداداذا « ل الاؤفء ٠ نعرالااغ 1 باريسلا فليخلا

 د اس د ىه:)كر دو (؟) كي ردتلاب نهالاو |

 زحارا لاه اديدشاءرس هعرح ا ذااح أذ هح ا ذيءاملا حأذ (عأذ )2( لالا ضن )

 احأملاجاحالا نفع ال « اجأذانرشءاملادربسرعشب
 تجأ لاو :مرأفزتق يق تناذا كاذكسو هلق اق اتا ىبعمالا لات

 ٍإ تقرع ةنرقلا

 داس ألو ىأ يب رثأ لو رءاشاالوقهنمو ةدالبلاةايرلا( جبال (هرازسسفا)

 ات صاج أر تملا لع وأ . جاعلالاع .هتقلغأ بابلا تقرأ 2(
 الما اذا ةساحدلا تدترأو املا ىلءاهجر تقاغأ اذا ةقاينلا تحكرأو قالغأاحانرمل و

 هملع قط هن "اك ارقلا ىلعر دة «لاذا ل بعاف مسيوم ىلع راق ا ىلع مت اءاض_اهتطلا :

 رسكللاب هقطنم ىف لج رلا ترو ديدشتلابهملع ترا للقنالو هيلع متن :راءاذكو بايلا رباك
 حنو هحمو جان رلا ا د كسبسو ظعلا بابا اني ر اان مترلاو م الحنا ا هءاعق ةاغتسا اذا

 رعانتلا لاق ةيعكلا

 يبضااحيانرلا رطش لا بع .# تءفج أ ةيلع ىف فر وفل ا اذا

 هع راقي( جد ةقضلا قرطلا تارملاو رعغص بان هملعو قلغملا بالا حاترلا لاسةنو

 هري_غورصلاتراو بارطضالا ةرحرلاو ماسلا ةيظعءار ةقانو هلزازو هك رس ار

 هحا ومآتيرطضااذا عيال ةمذالذ مث رب نيج رصملا  كحص رنمثي دلل فو براضا

 امرحرةاطق طرااتسكو ... لاهو حرحرتملات عن حرحرلاو نهذوءاس ىأْئشلا حرج رتوأ

 اهجلا ماع جرتر ةجارحرةأ ىعاوا تربك ريستالو ضذمتت ماك جارجرةستكو
 حرحرلاو يل ةديرالاو نطلاب طلال ةروكلا ضوملا ىفءاملا ةسنةب رس كارد - رحرلاو

 (لبةمنبا) رعاشلا لاق تيا |
 لطا:> امش نبحرحرو .« اهطخ دن نا ذولا نم عامألاداك

 نحارلا لاق . مسغلا ىلا زاهم فلاب حاح رلاو



 م (مي>لابا) اللا

 | ةغلةزمهلا لاشمةحردلاو ىتارملا نمتاةبطلا ىو تاحردلاةدساو ةدردلاو ح ره ٠

 هةلص ىلع ريغأ امهرهاظو نيسانخلا نطايدوسأرب هلام ريئارتال 1١ ىهو ةحرداا ىف

 هنذفن ألاقي كيرصلابجردلا كاذكسصو ه.فبتكيىذلاجرالاو فطاأ اهنأالا اطقلا |||
 شفة مضااح ردلاوار ده ىأحانرلا حاردأ همدهذوب هسطى ىأ باكا جدذف

 لاه همأرتن اهدلو هنطتق مشن ةقانلاءايسىف لش ديف حرديئئاشيأ ةج ردلاوءاسنلا
 اهءامساوشح اهنيعواهفنأ اود شاهريغدلو ةقاسنلا مأر رتنأا وون متل ولأ

 جيري طابرلااهنع نواحي مث ضانغلا لثم م غكلذلا هذخأب .ةطماأ اهنرك عيفاعرجي

 هييسعتامااهنون د _.ذاراوح اهلاوهدقو اهن.عاولح هما اذافداو هنأ ىرت هو كلذ

 | عاقصلااهفتأ هيدي ىذلاو ةمامغلا اهانيع هيدي ىذلائ كلا كلذل لاب. وممأرتف فهداو
 راثظلا جرداها ل_ء لو رعاشاأ لاه جب نيا عمارفبجر ردلاهب ىو ىذلاو

 ركذلا صنف ناطة.1ا لون ىت- ىتاالاورك ذبالريسطلا نم برضة جار الاو ا دلاو ||

 | اذا ”ىصلااهيلعح ندي ىتلا ىهولاسملا مقلب ةجاردلاو جارد تاذ ىأ ةجردميضرأو
 لاقي اهتعس عمنيعلاد او سة د مي عدإا «( جعد بعضو“ ع احيا ردلاورصنوأ اكس ىبشم

 0 دوسالا لاجرلا نم عت دالا "اجدع

 | لقولا مااا مجد مارقلا لي 5 قلعيدءاعد ىلعر هغمأام

 "يل موءاعدلا قانا لوأ ىعس ب زعلاو ةدسعىلأ نع ةميظه ىهف

 ظ باهذلا ىفدّرنلاةيلعدلا ( لعد ١) نيثالثلاللدل ىهو ةتلفلاةثلاشلاورارسلا ةسناشلاو ْ ظ
 20 لاهو لمفطلا نب ىف اع سرف مس ا بعدوى ار

 ْ امدح حامرلا ع قو ىستا|ماذا 5 .هنايلواطعدويملع _ى

 | يللا وة دل وداي را الاو لسمللا لوتأ نماوراساذاموقلا خيدأ (( ميد )

 : ! 0000 اوطدادقنلءالارخ ١ ؟نماوراسناف ة-هربورهدللا ننام رب لم“ اضدأ

 خا.عشلا لوقامأو ةمدلاو ةحلدلا
 8 ىليدأ موتلا عبصأ ىدانما ليت « ا باكر لك امن ميوكتشتو ا

 ألاقياك موقلا عصر رائدا اراك تار اهر مبصا !عمجالدالا لع لذ

 |اهب ىنعوولدلا دخ أب ىذلا ليادلاو الما ىريسىأ ىب لدا ىدا: . :صصو نورمان : ك مدصأ

 | يدم عضوملا كل دواجولد مضلاب ميدي لي د دقو هيف اعز ىتس ضوء ىلارثبلا سار نم

 (ةرثذع) رعاشلالاق ةلدمو

 دودخ ةطرملكسصىىناهل ه رناطشأمه- امر اك

 ' 'لافو وتلا ل ثمرشحولا ساك ليودلاو ةفاسقلا مهتمو هناك نم لست ميملا مضد لع دمو |

 [لخداذااجومد“ ئذلا خد( غد ) برسلا ودلاو اهطودلا# الفلا نامد ب اّماو :
 ْ اذااذ_هلكدسعوبأ لاف جرداو لادلا ديدِشت : جداو جدنا كِلذكو هيفم كهساوءئشلا ىف

 |ىأجادلبلو 0و ب لا !

 اثم



 44 (عرد) . (لادلالمف)

 ا : ىل دهلا لاه ارتاف ىأانسخ نالف عيص أ لاقيروتفلا 020

 . ايما تزد يجر هقلا قا 5 الون إنوهلارادن يقأ الف 1

 : ىمعّنإو ءانثلاءوس تيما اذهف
 جامد تش ناو جياد ىلع عمو برعم" ىمراق اس دإا (عد) ( لازلاربسفن ١

 نادطلا ناد ايدلاو ريغصتلا فكل ذكوريناندلاىفانلق أك ادد ثم لسأ تاعج ناةاسيلان |

 عدت ع عش رلا هج اسدي ىردع * هقذا ملت ف لزاء اب ىدنع ل.ةمننالاق |

 اهبامىأديدشتلاو ريسكلاب عب درادلابام تدكسلانبا عدرلان .هيزيطلتم عدت موه ىأ |
 رادلاءاماولاقة با لالا ةتاسش ابا كلا نادم و م1 ىفدسعؤنأ كثودعأ ١
 يسحلاب عقوم عي درادلا ىفام ضءاحلا ىسومىبأ طخ تددجوو كل : ىلع فو دازامو ” يندأ

 ريعبو ”ىسوسدىلذو ةلطم حو د ”يلملو ةلظل اة دش مضلاب ةجدلا 0 ( فكمثنعأ 1

 لجرو ضرالا ىلءةطنمةاجوب دةقانو داوسلاةديدشىأ ةمحوجد ةقانو< ىوجد| |

 امم ىبل طغت هن "اكمح الس ىف لحد ىأهتكت ىف جدن هنملوةتحالساا قام أ جدمو جدمأ| |

 3 بدا اوهوأن اج دو اج د ضرالا ىلع نوح ديمولا "رعو نوغتاضج ديءابنلا تجدو | د

 مهو دحاولل كل ذلاسقيالو ةعامساونوكي ىتحن :روجدي لاقي ال تدكسلانبالاقرعسلا ىف | ْ
 جامل ا اوي ءالؤه ثي دل ىفو نوراكملاو ناوعالا حبا دلاف اولاق جادااو جالا م_ه مهلوقوةدجادلا |

 7 لا ةسجاسلا عاببتا ف فخم وهف تنتأالا ةجادالو ةجاح نمت كتر ئامثد دا امأو جادلا
 5 توب ةننو م نال ىنالاورك دالة اعدةد_-اولااهرسك نمحصف أ «بق لالا قو فورغم جاجدلاو ا

 نرغب لوقا ىزتالأ ةطبوةماهت لذم نمنح نم دح او هنأ ىلع ةتلخ قاب اهلا

 سقاوناانبرضو حاجدلا توص ه« ىنقرأ نأ نيدلاء ترك ذتانمل

 ظ عي لو (يب ترفض طلاب فانتم دبتياو لفل ل كات أو ا
 الأ رو دملا جرس دملاو جروح دما ارحدو ه-رخ دا !تح رخو (ع>دإ) : لظأ لامللا

 ميلظا!خارف فدي ةمرلاوذ لاه قدانماا ع نملعاسا «-رحديام ة-ورحدلاو ظ
ْ 

 ١ بغزاسهل تيدي ب راحدلا لثم * للقف عببلا عو دك اهقادشأ

 ْ | ىآعودو ىئمىأ ناجز دراجورد ردي بضلاو لجرلا جرد( حرد) !هراهللقو

 ْ بدنمبذ_ك أل ملافو لدم حاردنالاو اوضرقنا اذاموقلا جرد لاقي ليسا ى دم

 || تجر دوالن فانيلا ذا ل جرلاج رد ىهمضالا لاف تاومالا و*امحالابذك أىأحردو
 ْ تجيردأو اهتداع كان تناك اذا حاردسم ىهف نت لو ةنسسلا تزاج اذا تجردأو ةسقانلا ١

 ظ وه حر ددف حب . رذالا ىلع هنءداند دأىأ ىءعفةسردتساو اذك ىناهح ردو هّب وط باكا

 0 عدار» قر ئفرت جن لاش ٌرااةعبرمسلا غب رلاحوردلاو.| ا

 ” اقم فصي ىلذولا هب وجب ةدعاسلا#
 مه هه ناثشخعاردم #*# ” "ين تفص ف هزثأ ىرت

 هئمو جاودالا مهب او قنش كلم دقنيب كا]_رالكا هت هقنار طىأ "تضااحرد "لح مهلوقو

 عد اوةاقرملا ةجردلاو هنفتئس ىذلاق ب رطااف تعبر ىأ ىعاودأ تعسر مهاوق

 . حاخك 10
 اثم هيف



 ا مسممسسامل محا

 د > 0007 2 نحارالاف ظ

 اموعنامىدربلا ن مقوس «* اهطمدملاب صقل! اهنمّناك « اعفرخاءابش تدشةيراج

ْ 

 هذ - عسنسنللل نواف

 ظ ىهوراطنالان متل قوةارحرنغبونللا ىه جرزتماًر فلا لاف عر حرزالا 6 7 خا

 | نملا نم ة_لعث نب هنراحايا اءهو 1 هو اهلل_قاشياح رزدلا اوسوالا

 |نال_ريعيلا الدر ناكح اف ىبمدالا لاه لالا ءاودأ نم يفدلا «(جنخ]

 1 نة افو يش يدار يغار نت ططز تاك شايف ريثأ لبق ماقلاب ٍْ

 ١ ىتعالا لاق صاع ىنزد"ة

 لم ىجاقللا ضار 2ك ان اسلا هج ريعأو مكضار ءأ نع وداو
 ٍ | دع دخ ) مخ ماركس ىأ مئانخو مضلاب يفتش مالغو |

 ٠ حالا لاك هعزتناو هيدجاذا

 ْئ اعقر غهاهشدع امس دقق 5 الخ نامزلا ادهنك. ناف

 ظ 0 و ايوا لنقو لع هنمعتيلخو اهري_غباهادب :و اهعزتناو الاح بخ دق ينعي

 ! لافو هز ع ىأ «ذبعب هحلخو تراط ؛

 نيدطاعد ىمم ةكأم امدح » نيعرىد تعش نم هير أس

 . قس وانه باوأش م وقان د ندعو بحاسي تحدق

 نينثا نين يامن

 شد أ كيرأ انوللاو امالاروم أ هتلخ لاشي قلغش ىأ اذك ىو
 0 هتشمىفح ولذملا تو رسكسلاب ليخ هنمل وقت نعو ىشم لوط هلل

 اهنع للخا قاف نوتلا نه نوادلاو ككذشا ذا كل دو يمت ئه مصقملا ةولياقو

 | رونلاجاخناو ةئم مرش ردلا نم جيلخلا و اهدلو تهطف ىأ ات قو اهنمل كالذإ ل ةفاهدإو

 |  ليقم نبا لاف هيدشام ب ذب هنالتيكسلان بالاكل بحل مافناو ءابملخم اناس لا ةيو أل
 جرت أن وللا عصان ىّمدم تيك« هناك ملا ىف غي تايو. ١
 ْ ددسل لاف جلخ عمبجاو ةئفدللا جلذلاو 1

0-0 * 1 

 ش رخام 22 كلدنا اوه-و هئاكريضتلا نب كلام نبتر ابار هارد 1

 نانا والاه لاغشلا تاذو يلا تاذةئعطلا ةولخلاو ناو دع
 لبان ىلعنيم عرتزما ةمجولذ جو لس منهن

 ةمطملا لات بالا ىأرلا ةواخلاو هتنعطاذا هتلخدقو

 :رصمز غلا نم ابق ةنحوانج * هتعر برا ىرتراداذات كو

 ا جاخلا عاصق ىف تمل انبب رعاشلال اف برعم ىسراف رمش ماذلاوأ

 1 ةفا شك نبناءمهلاف

 1 هه طلةم اهنالختااهبالحت المو هاك اولا تضق ةامادا

 ع



 ان يقض مسار
 اوت وعول + و
 | اه رخل اهشعبايشلادأم 5 اهتريشلااهقلش كوسا ٍِع |

 ولا ةديَذ- ثلا حاب رلان مح روعا ىمصالالاقو اهبوب هىف ىوتلا حب وعش عر 1 جا ١

 عنة عرس ذو هريس لها جو هيضنغسالاو ضابقنالا شب  ةركاو تين دقو ا

 ًااهدلو تقلأ اذا عيد داولاو جيدا ىهذاج ا دخ جدت ةقانلا تجدخ جدخ“ ءاوتأا
 جادخ ىهذ باكل اء اههفأر الالم لا ثي دلل ىفو قلن امان تاك تاو مايالا مانت لبق ْ
 | ئهف ةمانهصانأ تناكناو قاخلا صقان اهدلو تءاجاذا ةقانلاتسدخأو ناصةنىأ|[]

 | صقان أ ديلا منتي دثلا ىذ يف هيلع هقلا ناوضر ”ىلءثي دحهنمو حد داولاو حي دم

 ماللاديدشتب ةلسدالا( ميدخ) اه رط# يلق ىأ ةومشا!تجدخ أى ار ءالا نبا لافدملا ْ

 (ح را نوكيد_ةواجر "رو اجورخ حي رخ (حعخ) نيةاسااو نيعاردلا ةماَمملاةأرملا
 كلوقر دصمنركيدةذحرخلاامأو هجر ءار هو ا:بحاجر خم حرج لاب جورخلا عضوم '

 نالهح رخغادعو قدصح رم ىج رخأ لوقت تقولاو ناكملا ءاوهيلوعفااو هجرخأ :
 8 . ١

 1 كامن يا و نإو حركم مس نيس ووبعس انواع اخ عج ارواحاذا لعفلا :

 دي 3 1 4 !
 4 5 فر ارش )0 حا رخأ ىلع عمت و( وأن الاحار ناو حرش ناو طاينتس الك حارخسالاو ةعب رالا تائب

 نم جردناو لها ةقاخ ىلع تجرخاذا ةجرتخم ةقانو لو ءفم عع نين عل امم ديدشتلاب ليعف | 3 يل ىلع نالف ب ”رخوهو حرت بدالا ىف هج رخو ل> دلا ف الخ جردلاو نسح حج رخل جرش أ ورح اختم يلا نى, لاب اتناملوا يبلع“ يريخلاو ةماج اهضوم ساجرملاو ةيجرتاا 4 ىأأ ١ م --
 نءندلا ف رخام حارخلاو . ةرجورجب لدمةجرخ عجبلاو:ىرعودوفورعمةدعوالا| ظ

 ادوسىذلاىرانلاو حواولاو جوراتازخثك ىأ هرمه ل اشم ابو هرج لج رو نورت
 : |مولوقوىرراح ميرا ةيدسالاو برعلاب نم موق ةيجراسلا ونبو ميدق 1 نوكي نأ ريغ مهنيا

 و هل ل 6

 4 0 1 , ]) نولوةياوناكبرعلا لئابق ابق نماريثكت داو هل نأ سها ىه سرا أ حاكد نم عرسأ | ا
 تالي يس هسا أاركشي نير كين ةجراخو» لاقي وود نم لعيالو اهنبا ةجداشر(؟ )متن لوقف بطخاهل |

 3570-0-5 ا 7 زبك لاقي ضا-وداوننانولذي ردلاب حي رخلاو ن المع س دقني ورع ناز دعما

 م جاهلا لاق ح رخل نيبحيرخأ ميلظو جرخأ
 بنو ارح أ الج توا تسباو «- ايرايورلساك دهاذملان ب

 ظ قادالا هروب.( رعو ت رهش ىأ مدملا يطل نمةرجسو ضان هم هيق الج بدرا تسبلىأ

 ن.ءاجرسلاو ءاجرخ تراصص ىأ احادي رخا تدسارتخناو احا رخاةفاغتلا تح را قرا

 هضعب لك أ اتنأ عترملا ةيعارلا عش . رق و ديز ىأ نع نن ”ةرضاملا عماهالبر تن ءااءاشلا

 بدجو بصخاىأ 1 ع رتقوب ءادرقاكتبيذدألا فايباكأ جر رم ضرأو اضءب لرتتو

 ىذهلالاق ماطق له ءجارخ حارخ اهبف لابقي مها ةبعل ب رثعاو ظ

 نعم خخ نون دي قي دام 0 هناكءاشعلا ثاذهل تقرأ ا ْ

 مساو أ مف رف شرع «(غخ) دهانتلا جب راغقلاو عباصالابةدهاذلا ةسيراشلاوأ
 نمد #ااروهط ىلع عقت ىلا ى هاولاه ”. ة- ةرفغالبو ارمنلا»ز ختم ةناثيدنحلاقوأ

 ظ
' 



 (جبخ) [مملاٍبان) 1
 دمام مسخ سم سل عسسل حمم ل احر ةمسصت د مصمم رممممع مصل صم

 ةعسر ىأ نب رمعل دشذأو ىد-ىف نوكي ىلا ريشا تيكسلانبا | ْ ١

 حرج!« د! برش ى. امم مورق اذخاهاف ملف ٍ

 لاقو ءاملانمليالا نض اح يف قبب امرسسكلاب يشن | (جضح]ب ظ

 هب رمش يأ ض رالا هءتمضحو حاضحأ عوبأو 0

 نأ ءاسش نمثد دا ىفو ول لسبرلا جقاد امحدقو 0

 | ماللا ديد شنب لغم يفحلا( ملف -( قش بو ظيغلا نمد دي ىأ يضيف

 ا ليام ةيلحشاو حلحنلاو جوا شو ملح نطقلاو حالوهف هرلجاو هوطت ناعقلا لح

 ألا .ةا لا متين مولا خيو هب حام حال ار

 ص بلان مهةينغو .ىدهءوألافو رق هيف عقنأ ناد ةراصع ة اخ ا د_عاصوبأ
 _عيصالاو ةلافاهر غصاذ ارظنلا فشتسي امو هحت هنمع لجرلا يح 9 ضغاأ]

 ] اسوش“يىملا نيم يدا قدا ادىإ
 4 2١ نظن |ة داش مي .هلاةدسعو لاو اهرووغاشي نيملا عدتو
 ْ 3 رجارلا لاه ادي دس المقل ف

 ظ نس لوذشلا ةسافلاكةسامم » لوبطعبءاكدوأت تاق

 ا

 لوفم يلم ىف كل له * لسمك دان سن ولو

 م رقاق مال جيجا و هلامأىأ هدح أو هع 6 ( خس ؟اصلا خافنم حال#هلاو

 + ةحانلا (عمجإ هحنإ و هه ىلا داع لاب لصالا ارسكصإااب ماو ثنخلاهي ولي

 ظ | ناكو ةجئاساو هج مما كح سارق ريغ لع اونو وسو تاجاسو حاس عجب او ةفورعم |

 ْ | قريثكو هذالاو ساسقلان نكه->ورذلا ةركد ا اماو دلو هوهلوةءوهر تس“ ىممالا|

 كش :ورعلا مالك

 | لي وطأا لءالا نم هد 3 وح اه ىذةينحلثمأءرملاراجن

 أ ذحاو ىنععب سالو كالو اجولالو ءاجودسهب ىرد_صيقام لاس» ة-انلا'احوللاو

 عراب وح ةىلام< فايعتلا لاف ةغيو رالوءاولالوءاح دوج لزم | نيللاشيو

 ةعافر نب سدة لاق“ اهولالوءاصوحالو [

 راج أن ع نهر ىفناف ىدع # اهماطي“ ءاح ووح ه سفن فن أكن م ظ

 ئرابلاةعبنلا حدقموةداك »* خ وعاذناكن ا هنو خخ ميفقأ 0

 : |”اضيالوءادوس «ىلعةرافمهلوةك اذهوءاجولالو اجو <ىلعّدراخ هّتلكت مكسلا نيا لاك ظ

 ظ
1 

| 

 هس ام مءاصعسم ع

1 

 تنمكلا لاو حاتحاىألينوح يوحي حسو ةنسحالو ةحيبق ةلكق أ

 عدباتصالاب كددك أ التو 3 ةيغب دنع كددرأ لف تينغ

 ظ حانطاو لوشلا نم بريضحاطاو حاحا ىبدععاضيأ حى وجأو هريسغ هيلا هبجوحأو |
 ظ لابد الاه ةجاسعجب |

 6 ١ نابللاعضرت حالا اذك هب ىرخأ الب ةجاح عضرأو ظ

 |ةبغيللا( حربخ إل قيحا«ييضوا هر شامعلاصخ( خال ديفحل

 يس ننس



 01 (جرَشحال . ماهل
 ك0

 1 هسفنىاملوةينأدارأاذالسجإلا يجو ابعت .هلج موقلا ىلعاوا لاقي 1

 1 تدع دحأ دقو ةحد ةدساولا باصود اذا لاما جدلا( حدس ل ةيسملا لثموهأ وه | 1

 اكل لل طوهو اضيأءاسنلا بك |سه نه بكس و له ارسكلا:جدخلاو لظتلساةرصش ال
 جد للا هيلعتددشىأ اسد ريسكللان هج دار يعبلا تجدحو جادحأو ح ود عملباو ْ
 ظ ىتعالال اع اهةمسوبو لاجالاةش دئكاذكو 1

 0 انهلانس أ جدت نيبللأ .« ايهلانامءاشمل ىلا الأ 1

 انسب ههدحو بوت روكهعا نع جادح عجلا وحدحلاىف ةفلدحا داو ميلاءاهلا يوري و ربو ا

 ٠ احدص داوسنماَر ردن ااذا نان *الاوزاجلا نفسو ب ادهلا لاترد هيسدص ا رشا

 || لسعر مع مايد دوب هيدامر هريغ بن ذب هج د دحو مهم.د هج دو قدددكلا للبثم عيددتلاو|

 ْ هس وب مس ب 1

 ارعتةجردحتو أ دوس مهادأ 03 هزاطعنوك,نأادازفاغأ 1 0 ٠

 (جء)ل دي ريصقىأرسكل اءناجر دح لجرو ط املا ةجر دارو دورةلامهادالاب عد ألا
 ايسر اق ضهردص ل بعجي ئرقو ةبعاراا هملا لصتالرهشلاريثك قدضىأ جرحو حررحناكم ا

 جرح دقود او نعم فندلاوتدااو درفااو درفلاو د-ولاو دولا ةلزنع و هوارحو ْ

 هسجو ىلع:ءليوطلالاسقيو ةيماضلاةقانلااضيأ حج رحلاو مثالا رخل اواءرحح رك هردص
 ىمدالا نع فوملا هي :لسمدع ضمد ىلا هسذعيدثد سثْش جرحلاو دي رن لأ نع ضرالا 1

 ' سدا يمال وقودو لاق :

 ىنافك أقذر ةلكح رتب ىلع «. حاس ةلاحرىف نع رت اماق 1

 هصلقو هاا. في ةرينع لام ءاسنلا سمن قون عشر ايبا

 م < نأ سعل ىلبعحب رح »* هنأكحو هسأر'لأ نعد : ْ:

 رعاشلا لاك تاحرجو حرج عل اور صم عم ةجر طاو لالا نمةعاض اهيا : ١

 عسب رّنكداجال لسا كذب ل اولى ني ىلا تارحانأ 1

 همغرحم 32 ئدفأ نوك 5 همعأ حارطاك امحني رب اع ةيور لاق ح جارح ىلعاضدأ عمجتو | :

 حيرخلاو ءألبأ ىأهبيلا هسرحأو أت ىأحرتو ق.دضنلا جير كتاودشآ ىأ حربا ١

 ودهوحرملا ف ةغااضنأ جرحلاو داقمىأ رشح كساب ىلا جلا ةعدولارسكلاب '

 جارح إلا ىلء هرباك أ تح . لافودصلان نم باكحلا ب يصن حرخلاو سدو هاكح مث الإ :

 ةمرااو ذ لاق تراحىأ رسكاتللا كي رحدأ]
 ْ تدنن ئيحاهفنيعلا ب رحعو #2 ترفغسا د احا مما نيهألِد ا دزت ْ

 ١ هو ىلع ةليوطلاةقانلا جوجراطاو جر او حرباو مر ىأاسرح كد! ىلعجرحو | :

 ديزوب ألاف عجارملا عئباو مضل, رح جرحا لسأو جرح جوبا لسصأو ضال
 ة+رمشحو سفنإلا ددرتو توما دنعةرغرغلا ةجرم حلا 106 رمشح صاخلا حي وجرحلا |||

 لاقو هةلح فهددرهنوصراجلا 0 ْ

 ْ ندلملا نمي صام 0 ةزتشتيو زادوا داو ْ 0 1
 رج نيس ت يي نيس تيتا يمل ديييسئيييس ا اع سس سل

 ل 06 "1 :



 يتيما ريل.
 51100 جبباحئئائ7 شيش ياي تئشششش77الاالاا يبت ل بيب ببال

 رج نب سوأ لاق حرا ءاعو ميلا, ةوحاو رات تاذ ضرالا

 ٌلدءمروبدلا ىرأ نمنكدأو 0 ةب رو د امج داربأ ةثالت :

 |ةيج ( ج١ لجر مسارغصم عرج هخمورسدوةرمسن لم حرج ع سما و فيض" اهلناو !ٍ

 (ةزرخةحاملا عجز 720 عياراذكدي ةيلبج لك ىلع لا ةيسأرلاو ةمدخ اك نمكلاب
 ْ 7 ىلدهلالاق ايش ىواستال ةعبضو

 ظ عموم تا هتةجابالو 0-0 ةباعوب توما

 ا او ودعي لاقي حتر هنعبو نم غزل قصور اره شبك العشا, رخرما

 | قبح ى اصح مب 7 هلال رلا جج لاسقد .هللا عيلاو ناو جن لم نجاحو بح ظ

 | ييلص+ قدك ايي نر كاسح ملي صجو ةيعكلابزوامبعبح ار عا لاق ا

 لالالا ةااانالا نوني جدو نط وأ عوج ليس رودسمقلا ملا
 | ليما لاف هءلافالتخألا

 | ارفعزا!نافربزلا ب سنرد * ةريثك الولد فروع ن نمدهشأو

 ظ د_هقااىهلامعتسا فروعتمملصالا اذهدنلا فالتخالا نورثكي لو وعي تدك نبا لاق

 ١ 1 رو رض ىف ف رعضتا ١و رهظأاع ر و حاسان ًافاهمخأ تدبلا تدح ل ]وعد تكنسلا عمنا

 | كزبد لزاب لثم ج ىلع عمو # جاو أ ضفاع مسلك نحارلا لاه رعشلا
 ريدي زو دشنأو دوءوذناعو ١

 4 لوزن زاجما ىذلفسأب ج »* مهلعرولاهيفاعّر اكو 5و

 3 ةمدلا ةجلاو خفلانسائقلانالذا وشلا نموهو ةدحاولاةر 11ه او مس الانبا لاب ريبللاو
 0 2 وراي مرغسلا تونر تاون جمسارهشاع وذو يطا باو

 8 : ددسا لاق نذالاةدجشاصد أ ةحلاو

 الطاوعّنيقانعأن ؟20ناو 5 ةحجلك فزدلا باغص, نذر

 :ٌسماو علل ىلانع نيداعللو ئَْرْغةازغلل لانقن ؛أك جاما عج .وهو جاوا ميطعاو
 تاقدرط < نكي ناو ن مح دق نك اذاةفاضالابلبوزعهللا تد حاوج ةو سنو ةدحاح

ْ 

 لايك فرصنإال أالاحاوح فن وننلادنرتكنال تديلا تصدق هللا تدد دب جاوح

 0 ل ا ا عاد لهو نو م ورام

 فب ل_هنأ الهلا ةححو مهاوقو رح هتقعباذاان الف تمبحأو هبرضيإ ولا

 1 |. ا ؤوةطو دعى هيد سارع اوعد :ناتهرلاَوَرط اون نرعلل نيعةرخ ا|صضفءحيو هلزأ ١

 ليلابهتصم تريساذا جو هفاجح هجن حو مساظتلا حاصتلاو لدج ىأ حاج لجروهو مخ
 رعاشلالاف هحلاعتل

 دنراغملاك اه ادق بد. الا سأف دع فااه رعق قدم :ءامريح

 ظ عقباو بج احا هيلع تبني ىذلا مظعلا اه رمدكو انا جف : حالا حاحلاو نافل 5
 ١ |[ صوكنلا ةعع اوقب رطااةداحةمحلاو ىزوبو هشأر اح ص ةيور لاق ةحأ

 ممم ل ع ع ع ملا

 0 ؤ

5 



 ليندا (حرخالا يلا لضإ
 يس حب. مم ممح ء رعاب مع ممم تيم يم تم ممم

 | حاهتبالاو اجاب مم ضرالا تمأو 1 ادياذا يملا و جتفلاب مالا عوج #

 | لاق حرم مهرد لاشي بّرعموهوئثلانم*ىدرلاو لطابلاح رهبلا(ح رمز رسلا|

 أ لاقي ةمعادلا ةمحن ةضاس لا( وب ل الطاب كأ اعرب فاخا ضتها ام ناكو نادل
 ظ اذا :ركسجتم منا ىلع تانتا ىدصالا لا و مهتباصأ ىأ م هجو.تةجاتلا مجانا
 : هنءهقلا ىضر باطلن نب رع قري خامل د ثنأو ءاود مهيلع تقتفت 22

 0 نفل اهماكاى ماو 5 اهدعب تر داما روصأ تدضقأ ||[

 فشكتو عاقربلايَّوشَل

 ةديعْن ة مقلع لاق حرتالاو ةسرتالا ىن(2م) (دسا لبو

 ظ
ْ 

| 

 ١ موعشم تنال ىفاهيامطتّن اك 1 5 امريبعلا حضن ةجرتأ ن زامد ا

 ْ | عضوتم مسا خش ةلابحرتو ظلغىأدنر ءرتوهب ويس ءاكبساماغزيظنو خم رو ةجخرت ديزوأ حو

 ١ ىمءالادشنأو

 |[ لذلك ابصلاو حرتعيردب «. تافج أ ةماهلا نامت باهو

 [لدت وقت ليلكالا حاملا( حرف )> ةدسسأماهنالحرتب ىماملا نمأرجبأو هلا فلاسقيو |
 ْذ برعلان احن عامعلا لاق 0 ْ

 ار انك زمهلايفوزو دشن و مميغلا حابص حاو“ 1( حأن ) ا

 روطظااىلا لذاك. لايام ينتاب 0( تام ابو مي اونعسهلاو ةححان' ىو غلا أوثك

 عسقصلان مّن ام ىلع. * ت ' اقدم بجاص ع مضيف يكو خامشلا لا
 ْئ اهمجانا اميتاساإإ يالا كرماوي نع هماظ عم لمرلا سنو هطسو ئش لك مث لاسقيو ظ

 ض)رعلا جنالاو هنس ماذا اجت مالك-لاو باكا جاواسُم انونرشمدلال فيولا اللا

 لميكأا ل رلا مي جيثو عين أ د, تءاجثا ثيدحا يف رغص ىذلاوهو مشلا ىئاسنلا لاسقيو مثلا 1

 | بديتمل اعرب لد رع يصل 5 هبك لا ىلءاومجة[كلا اذا 0 هيمدق فار ارطا|

 رطمو هل.سىأ هصخشب ىداولااانانتأو هتل.ساذ اسي هسث أ مدلاو »املا تيبحت 06
 حلاو ب هلا يلا لشن ثب دا ىو ىدهلاءامدنال.ب_همل و اذحتصنا اذاح اع |

 1 مشل لهما رائمو «يمأدقو ف ب ب و فورعم لئلا 42 ا

 ىسن:تثوورعى أن ءتئأمطا اذاارولت لاك ىسفأ' تحت اًضنألاةءوانترطملوةناك |

 أ نب بعك لاق اديلب ناك اذاذا افلا فا ثمل جرو ىىهكالا نع هءذةغل ال 3 سسكللاب |

 5 ىول نم ضاع همحال" ىوا| ا

 كل اديدقل داو اًوذلا حواشم تنك نك ١

 نيطلا خ اء ىأ مل أيتح رفقا

 بمقال زباب ال الاحرجلاديزوبأ ( حر ل .( مسي ضل
 : د_كنأو هتعسنمبرطضا!ذااحرحتت ردع

 حرر غاهقاس اها اخ> # معتاذ ”هةلفط ىوهال ىلا نا

 ديردنء1لافو ةظءاغلا ضزالااضرأ جرطاو لاف ىدؤطلا5 داني رصتلاب ةسرحلاو لاق | أ

 لس ل ل
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 بها مسمن |
 00 هلازنعفصب ىصشالاء اه لاق: ”الكلا

 ْ انما مالا وهل اسع - اه<©نوحلاروسقلاّن اك تأنلس

 ْ ةمرلاوذ لاف نيعلا ثم عساو ناك اذا بأ لجرو

 1 ردبلارمةلكن علا أ مشأ « .مغدف ضم كلما قاتذمو
 | ىلا ةائتانم دنءناسنالاءلعفيئنةصوقلاو مص ثيدا ىف ىتلادصلاو ةعساوءا ع ندعو

 ةج ايمو جاب لبر لبق ه4 برطضا مث انعم ل_جرلا ناك ا ذا تدكسا نسا لاق

 | 2 اطابغالافلسامل مسي « اطايضلاةجايصلاىرتىتس ٠ نجارلا لاق
 ْ جز ى.عو ف>وم> ب جءامملا لاق ةرقبلاداوحرصلا ( حزب )ب

 ظ لافو . ناجي هعدبو زعملادالو أن هد رسال نمانلا دال نبخلا (عذ)
 ظ ش جيتبو أ ادونع لك ًاتعمت ناو : جيمهلا نم انتراج تكلهدق ْ

 | منك ولو ىلاعت هنتا لاه هب نصا همام رو حارباو جورب عملباو هنكر نصا ح را( حب)

 ||| حربا او ناحرب نم قرسأ لاب صا مسا ناجربوءامسلا ورب دسحاو جرربلاو ةدمشم حورب ىف
 ا .رةأ نما وئثا» داون« بيغيال هاك داو لاباق د#نيدعلا ضاس نوكي نأ كي ردلاب

 ظ مساح واهتنيز ةأرملا راهظاحربتااو . لاخلا نمنيهدالح ريمب ون ل_هقهنموحربلا ةط

 1 لافو ةضخمحأا يربالاو لاجرال

 1 نبللا هجيرباىف ضامتاك « اهتو م لق ف ضامتدقل
 هدربةسرافلانراصأو بّروعمودو ىىسلاحيدربلا 6 حدرب نيللا ىلا عرب هم ربا ىفءاهللا

 هجعي نيكسنلاب هنطب يعن (: يعن )باج دربلاءالما ف تي. اراك ميلاغلا تنصب جامعا لاه

 0 : بيو ذونأ لاق جيعبو حوعبموهفهةشاذا ادع

 ٠ْ جيعب ما ركسلان قطو رك « .هنالار دق كنم ىلءأ كلذو

 وعاشلا لاق همثمفعض نم نطيلا حب وعبم هناك يعل لل زو

 11 جعبلاة يشك اديور امشم * ةرطاخم ىلع ىنثمأ هلل

 7 ضرالا ارطملا عيعب لاسةيقدؤلان ع هحارفتاوهوادعبت باصسلا يد قاقثنالا حاعمنالاو

 || عسمةعابلاو اتسذانزملالمتساثسح حاملا لاه ةراخغاهمخة325 نماوعم#

 || لت. حتر بت اوءاضأ ىأ مضلاب لب عحصلا مي لوقت ىفارشالا حول بلا ( ]دا ولا

 ل حاسم دم يم مس صم كي 2 حام مم مال يم ملا حيمممم مذ ١ وم تم معسل مم. ممم مس مم

 حاملا لاه ئذنمقرمشم ىأ ملبل انبي ىلإ (عيصو شهو كدغاذ ا نالذ ليتوأ

| 

 ظ
1 
 ا

 ا *وثلكو مس لطابلاو حلب أقملا لاشي مضقا ادا قمل كاذكو ادلب امص انعأ تدب جد
 0 متي أر اذا مدلا ةحلي تير لاي لمللارخ [ىف ةلبلاو ةححللاو اامكلب ياللا دقن 4

 ظ  دبعم مأثيدح وانو رشد نك ملاذا حيل انعب لي لج لاقي نيمجانلا نير ام5 وان:ةحلبلاو

 نرةلاب هفصن اهنال ب جادا لي درت لو قرم هىأ هجولا لب لسو هيلع هلل | ىلص ىلا فص ىف

 وهف ةجامب مضلاب عيب دقو ةجج وذ لجر لاقي نسحلا ةجسببلا (( يسبب ل ديسع لأن ع
 ميد رس وهف ر سو هيحرذ ىأر يكسب هب يجو حامح وز لك نم ىلاعت هنن لاق ج6

 قرح ىلإ هنمرباطت دقف 5 هب تعمم دقءاذر بام ناك ا لاعلا

 ىعابو
 مس حاسما جا سدس ١



 م (ءابلا لضم

 م
 ةددشملاءاملا نم ميسا لد برعلا ضءب ءال_علانبو رعو أ لاق ( فاال را

 | ىّردو ىعمف دي 06 رملاق معن نم تاقف ريمسشف لا ةفتنأن م ”هلظطتح نمىل-ح رلتاقو |

 ةمهصأا نم ىباهصلا ديرب لاق اتاهصلاربولا اهنءريطي ىدعلاةفاه ني نانمهلذ ناو
 ةنداسلا ل هأ نم لح رىن ذشنأر الاف نان لات | أ

 جيربلارم كةادغلابو « جشعلابم للا نامعاطملا و معوبأو في :وعولاخ
 ديزوأدشنأو اضنأ ةففلا# *املا نماهولدب أ دقو ”ىنربلاو ”ىشعلاو اءلع ديرب

 مخرفو ىزغي نايترغأ ميكي حاشلازئالف + /يجتابقتنك نابران

 لاقو عبق هلك ذهف سس أو تسمأ ديرب امدصأو تدم اماذ | يح : اضدأ هتادأ]

 جوت تجب دقيراتلاهبهلت ع بألا أ ( ابهذم ناكل ناسأا ءةرولو كرار عوأ ||

 دشنأو و رع ىلأ نع ىذااحوءالاو تلعتفا ىلعاضيأ تهتأو تحن اعبجأ واصخأا]

 ْ ىأاسأح ؤيميداظلاجأو 2ح حوجأ دوهبلاحابسصك َر رغأ 0 اهرئافسيٍبب وذىالأ]|
 أ موقلام-هلوقو رفنملايلظلاح أك جوي 2 رعاشا الاف هود. فيف-ةرادعإ]
 هنملؤ تن َناَمَج وةنفس لثم حاجإ عهلباو ههورّرلاَة3 2 ةجالاو اطالتشا قاتل

 زمده نم مشفخالا لاق اج وج ؤيءاملاحأ دقو "سم لم أ حابنأ» امواجاتئازاسهنلا تأ 2

 هن اك لوعفم وأ هو لوعفي حوجأ: لوقي ل مالا نمفلالا لغو جوج أ هوج ا ا
 حوحامو تعجن نمجوجا.لوقينيتدنازنيفلالا لععوزمممالن مولاق راشلا عجأ ندأ]

 ١ ةيورلاف نيفورصمرغامدو تحت نمأأ]

 اهتاوشاعساوداعداعو 35 اع حوجامو جوج ا قأوأ

 اهراواجرأحرأر رسسكلانبمطلا جرأ لوقت بمطلا عب دو جيرالاوحبالا( بأ )أ

 مرارا ناجل * ا بؤ ذوبأ لاق حافاذا ش1

 ىعمهنموددعسو أ لاف تش لألم تجيه مهتدب تي رغااذاارأت موقلان ناب تح أو

 ناحرأو اهلعشأ ىأتلغتوركب د نيب ب را جّرأ هنأ كلذوةنفارلا جوملا ىلهذلاحترؤملا |

 | عماوةنبالا سايرس جالا( حتأ) ءارلا فيفتي ر عشلا ىف ءاجانمرو سراب دلب

 ىذعالا لاف حاز [ دان

 قدوم ”ىطو مدح زاهل هه ةبقددوادنبنا.ولسد ا :

 حالا لاق م ممل

 ال زئام ير نماعر هو اًمأراص فصاااماذا تق .

 ادخاوانولو داوي رضىأ ادجاواجأب تاجأبلا لعج ا! مها امن( (اهبا ل تالا

 ضال( عيب )مجالا ناو تا« ايليا هلدسأ او - ”رعموهوز مسي الؤزم دع

 اضخواحو مالا ىلءادقق ةيودلاقو هنعط خرلا هحواهتش ى أ اي اهصيةخرقلا#ب |

 ظ اهجيدقو اه رصاوخ عب وأن بشعلا نمنيبلا اهقتفاذ' الكلاع نمنشام شو الج د



 تسر ْش (ءانلابا) را

 تف ( نونلل 3ص !ثاصتمالاو اهئامغأ ىف صانلا بواقوزتت ! ْ

 دوبل اننلاوب كدت مكن اراك الهر قبال ا هييش

 ا 0 يله ١ حرطلا هثفئاذاث سفن مدو ترا

 ةمسك الاف الحا 0 0 9 ثاقالار ث.ةننلا كاذكو

 | لبطاو دلل ثكتر ثكنلا نيرعشد دوهو لج رمسااضيأثكتنلاو ةئاث لزغتل ةيبخالاو
 . ةفرطلا# ٠ موقلاا هذ تكل ةبعص ةلخ ةثيكتلاو ضقتناف هضقن ىأ نكح. "اه
 : 1 ف سفنلا ىأةئيكتلا ديدش نالذو دهشأ ةثاكتنلل ده كي
 هيف ةئيكمتال الوقن الف لافوريسسلا ىف دوه ىدق أ ىأ

 اهلا ف ريصناىأ ىرخالث كلا مث ةدجاح

 اهللقام ا اراابت 9 ءاقنا ثارومدل_صأ ثاري ملا ( ثيد )ب 6 ناسف )

 انرواممةريسك- !ايهنرأ ىفانم م”ئىمااتنروو ب تثدم لقتال ارهن «رذلا ليف ثار
 نيواولاتانةياناو ترم: ف ناو ععاهلا دو واولانمةملقنمفلالا انرإوهيادوو

 اهانااههفانتك ال تفذة امه داضموا ولاوناسن احم ا.هوةرمسكوءاءزيب اهعوقول ىلةمسملا

 ىلعل ذب لصالا ىهءاءلاواهتمتالدمم نال ذك نونلاو ءانلاو فاالا عماومكح ل عجم
 *اننيباهعوقول سارا قست لو ل_عف ىلع تايم تلعذو اناعفو تاءذ نأ كلذ

 ًاطين ءاهطوةسامأو ىرخالانيءاملا ىدح اىَوبقةلرسسس و ربعس ع نمءاملا طقسست لو ةحذو

 لبا زوجمهئال .انلق مدا ف بج وبال كل ذوز هلا بايىفاهان رك د ىرخأ لل _علذ عشب و

 بوس ئذلا هثروألوةتونيةلعلا فالد> ع ءنيودكسملا

 ديدسُتلا برضلا ثطولا سباك نءارباكهوثر اونو هستئرو ىلء ءةلامف لد

 ًاريثكلال ثعو )ل. غلو أس طولا ىف ةغل ضال ا ىلع ىل جرلاب
 00 ا هو ىدع نم ىلءى دو مادقالاهمف بمغت سس هدلا

 | هتق_-ثمرفسلاءائءوو معللاةريثك اًضرأ ةثءوةأ ماو تعور وكما مظعلل اضي أ لاش و

 ظ ظ اًنياضأ كدر فرسأ ىأ هلام ىف ثءوأ تدكسل نبا بسلا سقان ثوءوهلجرو
 دك 0 رار خيط ند عتيموللا نم دهعلاثلولاو هم لءلق ىأرطم نمثلو
 | لعن تبرضادةءثاوالول قيلثاعلله:ءهشاىذررع لوقهنمو ادقءهلشاولاسق»

 0 ورع ىلأ نع هنرمضى أ ائلو هثلب اصعلاب ه-ثاوو |
 ديدشلا مالا لاقنو لوققلا فطالةخ الا ةئيمهلا /(ثبح )ل 0(4املا يبب)

 | ةع 0 اهحلثواهر رت ةباضسلا تثهته لاشي طالتخ الا ةةيثيلا/# تقع

 مدفلالاةءوؤحالا سودرفل الاثم وبلهلا (ثب ءاهاإل ملظىلاولاثهثدو

 د ا وب ريسي امش هتيطعأ اذااناثمهو امره ف تنه دز وأ
 هلا ليم نماثلا يلا



 82 (تحن) (نوتلالضخ)
 ملمس مصيصخص ممم صص م مج تيس مس

 ايااقملا نغم ثم تفك #2 انانصسا وعر ذ تثصسا من 1

 ردك تامحلاو اطاخم ارث [باضأ هنا دارأف ىذا طاق ىفالوهرثأ تفكشنال ميلاف |
 ولا ةغلان' م هئرمي هدم رقلاث ره (نم) مسالا خ“ َةلايوردصال |

 هعيص ىبصلا ث مو رام عمبباو ماسلا ىلع روبص ىأ ثرمت ل برو هدرم لي قاسم نو أ أ

 تييطأا نية دعاه اهك الادا | 1
 أ 1

 عض ص هشءدو ثري ده ىف 5 مهد ع ماكانش ص مهتعجرف 1

 حريم ريغان ريض هونرض ا ذاان الف اودغ«لاسقيو هثصاذاء اما ىفءاو دلا تثغم (شغمإلا ظ

 نال ض رع اومخءمهاوقو حاالعلا دب دش عراصم ص ص ىأث خم لج رد هواذلت ماكس |

 لاقؤو هوذغموهؤاشىأ |

 ' ٠ لئملاءانهلاق ثالن اك ٠ هلطرغ مهضارعأ ةنوذ# ْ

 دقو راتنالاو ثمالا ثا (( ثنكم إلا هعرصخرطملاءاصأ اذاثوغمو ثم اكو

 " نوم :كلاو ثءاتثكمتواه ردكسحو ملا من ةكلاز تكلا مسالاو ثكمو ثكم

 رد لاهي 1 ا ل>روام ا د ىديصللا

 ةدععدعو اذاتاذو نام هل لفن بط كا مالكب تلم ( ثلم ) ت ثرك دقن: نع فاف

 32كيلو مالظلا طلت انم-ىأ مالظا!ثلمهتدت لوقت ءافوه ىو ساو هنعهّدرن هناك
 اهدعن و برغملاةالص دنع كل ذو ىمدالا لاق بئذلا ملوث ألوقتنم- !اةجداودلا
 ىووطلا ىئثما نبل د_تلدكنأو

 ءاسمالا ت1 ءنسمفتااذا « ءالبأعجربهتيواد « ىءانسنالانملتمو

 (ثبم امامنا همفوهث اهناف هتفد اذ انامثو ءرامثوم هثومأءاملا ف ئشلا تنم نأ تنم( ثوم

 ىمالاو ء«شىف ىذلا امو فهو ٠ ا.ه لدم ثءم عجلباو ”رلوسلا ضرالا املا

 تدربو تنالف تر اطماذا ضرالا تع. .ءودي راج مسأو ف 0

 هن هتفدا ذا همم ىف ذغل هثممأ املا ىفئشا تنم
ش ثياديز وأ ( ثنا 2

و سس سن لفماشن ث
 م دبا رةاوه

 رعاشلال اف ربا اوركيلا بارت ةثيبنلاو ْ

 ا ؛ 0 1 ىرم 0

 نةةاسولاريثكتت ثني 5 هناقرس نشل الازواحاذا 11

 1 تى ( ثمهلا ثدي ثذن ”تنأو ثيدحأىفو مشراذا انتو انرسكلا تن قرلاثندأ

 ثموفادي لاق هحمق نم روطظ امريذا ةئمخشو ةشسنلا لش رثملا بارت نمحب رخأامةئضقلا | )

 6 وعم ىأنالف نث حني نالف جرت ارذلا لاق هنوذخحا وناكى لا مهرسروهظاذاعوقلا

 بارتو»وف دهلا ثيختلاو نيغااناضنأ امي وغتساب لامشو دنضو ا جرام قلو

 30 قلع .«ونأدشنأ وبان طأ 2 ا ذاق عملا وىاقلا ف ولم عب

 اا اخس با ااا لا»اطاكلبلّانللاو0شصروءً
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 ا ١

 ١ هنن شقا ْ 4 موب

 ةزمعمرا دياوثلت الل شت :دطاقو 0  ناكملايثلأ ىعص لا لاق هل لاما هملعثلا

 الأ ربل + كمادو ىفريخال ٠ لاهو دورت ى أ يده تاثاتو مالا ف ثلثاو هلم ثلثاو

 علقبالامانأ مادىأ رسطم!ثلأر غرم ءاعقدلا ف ثلنلتو هت بح ىأه تاع نع هتللثاو

 جفا نبأةنرئاودرنج سماشي أ هثوالاو «طيلاو ءاشرت_سالا مذا اناهئوالا ثا(

 جتفلاب الث ١1 هرم تان لاير مهشلاو ملا ةريث تصىأ" هئولتا ةقاناشد ألاقيو

 ّْ رعاسشلا لاه ةوقلا

 اعالاةبنأ نماها ىفدأس عتااخ * ترثسعاذا ةانرفعشول تاذي
 ىلث ول, نالفو رادىأ ثوم. :لجرلاثالواهصعى اولا هولي هسأر قلع ةماح علا ثالو |

 ]ةلإنغأ ربثاتااو بوطخلات ئاتلا لاقي فافتاالاو طالت إلاثاملالاو ىدول ىأأ

 أنيطلاب هبات ثواو سدت اام ىأان الف بلغن !نالف ثالاموأ طب أ هل عىفثانل او ةرعش

 لاجرلا نمثململاو قش لثامق هةعابملا 00

 فام تان رسكلانثلل او ءانثول ةعدو ثولل 'نيبءامرتسا همق ثولأ برو هنمتسلء ىم طدأ

 قاطع أ ثوالاين:! فارم *الا موال لاقي فاسكلا اهللبقام ةرسكل ءايواولات 7

 فام دمع ل 1نمانوالم تكي اله لاهو ثوالم عدلباو الم د اولا ث الر هو مم

 ظ لامواضي ثيوالمو
 ..ارطملا لم ماذا داليا دنع 5 مهاقيدصلاحاساق ثيوالءاوناك

 لاهو هبو الا كلدكو

 ْ دال هنوالمن اسفي « هومتاسأذالغراانعنم

 ثوهادقو يئئلدأ ارملاو تاشطعلا نيكس انام والاو شطعلا كي رام ناثوللا (ثءلا
 رعاشلا لاهو شامءاارس مذاانثاهالاواعانعس معسل ءان'اهلواستما |

 1م النك نوضورعفاخن 1ءسو ب اهثاهالاصسلا درباذاىج م

 ' ٌكلذكو يطعلاو !بعتلا نم هنايسأ حي رخأ اذا مضلانان'اهلو مهل ثولي حفل اب بلكملا ثهاو

 ]|| باكلا ىلع تلمح ا ذاك نال ثهملي هكر تت وأ ثولي هلع لمت نإزيعو لج هل اوقوا.عأ اذا لح .رلا
 ْ دع هيرتعيف كنعاربدمو ك ءاعالبقم هسفن بعدم حنو كسل دش هتكرتناو ابراه يومن

 ك0

 اد اساسا سس سس سس سس ا سس

 - صصص ص عسل نجل« مصاسم م امج لا

 ٠ ظ برتضث ءالاو د#بالاثمالا (ثبا ( ناسالاحارخا نم نمطعلا ب مءهب ريعبام كلذ

 ْ هيشلايبهرخافوأ ثنللا ل6 .اللابؤيو بثولابنانذإا داط صب بك انعلا نم ظ

 |ةيادوه ىمدالالاقو 00 2 ةتاوم 00

 : ١ 39 هاوس نيل »ع 101 اج و : ظ

 ريع هنأ و لب د_:ءاهصس اذااهد 2 ًّ 6 ( ( رسال ' اتمح ِ 2 عه كثده "زيدا

 || ةيفملاو مضف هب لاسةيالو عشرو غن ىو !ثموام«دائش همعطأ اذا هءراش ته لاسق.و| ا

 هذ (لأستي ىعدالا نع نم نه لثم اضي أ هنقمو هظل ا ذاع هت غم يلاقي طملخلا | 1
 ف و ربدأو لبق أو كر خا ذا زمو ءكئخأ

 ممم امس ع ممم مس يو سس م م م حج 1 مما دم مح مس

-- 



 النظم مثنالل وسار
 سا نس سا ساس اا ا

 ا ولت لقايدصت ام نالدف يبا هس التاق ةمرل قمل .هتؤغمو ةثيغح ضر

 ! كل ذي ت اننإاو ناصتسلا ىيسيعرو انش ام امْمْع ت !اةذ كد دنع 2

 ةنيف نرخ نوكتو بدم فاكذ هيبتا جر افلا لبنا ا

 ١ (ليهدوبأ) رعاشلا لاق لازمة
 ١ اغيرعلا عرضت لو اثخ * اهمأزي مع

 ) ْث ثرف]) قابيطالاّت اذ ةدةلا ىهو شركسلا ثفح ىف ةغلءا ارسكب نفا(كإلأ]

 اه" رذأأانأق'هلج موقلل تأرفتيكسلانبا ثور يبا نيركل ف ادامنيسرسلا ل ْ
 اذاانشارفتاهتثزذوانثفاهثرفأو اهثرفأ هديكت ئرفو لاه اهنفامترثن ملاهيةةساذا اهثرفأو
 اههفامتدقاأو اهتققشاذا شوكلا تثرفأو لاه تزيتنا ىأةدبك تئرفناف ىحوهو هّرمض
 كبد سانا! ةئالل ممضرعاذا ىاصصأ ترفأو لاق

 ن2 قامكلا (ثرت) د2 ىأالامثقي نالفءاس (كنف) ( تاق ضن ) :

 حار اراواةنانيارسرتلااج دطأ وهورقلا نم برضا رض نيو تت غن دو دم ءاشني رارسوءاشنرق

 تبكسلا نبا( ثعق وسلا نمبرضو»و ثريا ىفةغا ثد ّرااو ذو دممربغ اش هاو

 نود لاق هلاهل أ ىأ ةنطملا هل ثفقأو ف رسأ ىأ هلام ىف ىدرلا ثعق
 مهتم لاهوركحلا بي ءااوريثكلار طملا ثءهّهلاو تقم بهم

 هنرمض ىمدالا لاق هلدشا لارا ,لعفالملق هتدطعأ اذا ةيْمح هل ثق ىأ ةيئطقدل تثعق

 ْ فءةنالةمدلصأ يستلم هلصأ ن ءهعلقاذا ثعقناف |

 وهف ولاول رغم عض عاب تاكلا (ثبك ]). .( تنام ضال
 8 : : دنخر ناو ازتكتلا لال

 "انيكدفاتن اا لكأنب "« امي ,اظ.شت رابع

 ظ موقو ةمعللاثك لجرو اضيأ“» ءاثكوتنك ةدطو نك ى أةثاثك هش 1 كك

 بازثلاو ةراغا تاه كتكلاو ثكفكللاو قدض موقوءاقالا ق دن ليزا سلا
 هنو لقب ثادكلا 6 رثإل ت 0

 لانقءال ىدالال اه ل٠ هنر تأ و ةَمملا ةنمعليو هيلع شا ىأ مضلاب هثركم معلا |||
 كيرا وكلا نتاع لا 20 هنرك !لاقناعاو هيك |[

 نعرطتل نا سغأل علمي نلت . رك -!) هي ىلادأام ىأ هل ثرتك أاملاق.وأ]]

 00 ضرالاىق رعد برمض نأرمغ

 رمال لدظالو ميدشنالو «٠ قروالو لصأ الف ثوثكااوه
 نال سامقريغ ىإ_عائما ث دلي ثا دقو ثكسملاثابالاو تملا ثا( مالل نما

 ىقعرع_ثااىفءاجدقو أيعت بعت ل 1 اهنا ةريسكلاب لعق نمر دضملا |||

 ا 0 2 ريرجلاه سايقلا |||
 ٠ بيلاعألا مشن اذااءذوحأو .٠ ثبلاذ تايعامللا ىلعنؤك أ دقو م

 ٍإ ةرعولأ 6 ثنا“ انييلب هتثبلوانأ هتئيلواناقح أ اه نيثبا ئرقو اضي أثباو تبالو وف

 مج صج دع حسم صن م مسج

| 
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 لدا ةغل ىءىتامسلاا لاق 1

 مع ةغلثاعو هحولا ىهوزاخلا

 هلام ىف ثاعلاةدو ها شصرالا

 هدف و هردنوأ هقاسفن ا عرمسأ

 رع ها. ىئيعةأسمهاو ناعوهف

 ىلا نول ةئثيغاا باوصلا 2١(

 كا ذك هنول ىذلا ثغالاوةريغلا

 ىيأوانركز نأ ط> نع رم هأ

 همام لهس

 ةعس تنب دن اعاود ىل قو ( ©)

 ىرب نبالاف صاهو ىبأ نبا
 نآأكو انساف كة عنهن 8

 دتنهللا5. ىلومهذه ةثئاعل

 ةشدملا لأ نم امن نأكو

 ه_- .وةفاران اهلا سام همدعل

 اهانأ مم ة:سامبماق ا ورصد ىلا
 ره اد دس رتعف ودع ودورات

 ةشداعتلاتف هلدقاات سعت لاَمذ

 (نيغلا____ ن1 هل
 ارب وسوم جيوصم كةلاريثكلا لاجرلان «ثعالا ليوا م |
 56 اذيتاماثكدعو عجالا لاق تتثكنملا 0 :
 ْ [لك أند :راك اذانمغلاو نم_ءلا:ثملغل او ثملعلا لك ابن النو هئلعأريعشلاب َريلات هلع طلقت أ

 ّْ ظ مسا هنالعو ةئالعا مهنا طل نيش لكو طاذ طق أو نعم هئالعلاو ةطقحورمع بت نماز رح !

 || ثاتعاوروملاذادنزلا ثلعو صاعنب ةعسر ب بالكن رفعج نب صوح الا ىىم ل_-ر

 | كتم يختي ما ذادانزلا د ثامعي ن الؤو دقي مآ ىدوب أودي لو مدد. ازصصتتلا نمادتز لحألا

 ١ لاقل: 32 كي رحتلاب ثلعااو رسب.ااوخرملا نم هبحدقيا.م ةطاتنارصشل ا عطق ثاالعالاو |

 | نا تانيلا جيجا قالا تملا نم ) اعجب نيغااو نيا هل موزالاو

 دناعر لأ نبا لاك هرمصبي نأريغ نم دمل انش باط ثدمعتلاو
 لالة-ابوأ ىرلاو قاقبالا * او

 ظ | انيغامقالا تنبغد قو طقأب تلي نس ةثيبغلا افلا لاق 9( تبغ ]> ( نتا لسع

 -4 تف 6 ير ان اثيغاتيغادقو ثغبالا باقوهر( ؟ )ةريسغلا ىلا ن نول ثدعالاو

 ثقَع |

 الوزه.ناك اذا ثششَعو ثًءوهف هن ويطو رم خمجب وثغد معللا ثغو ةغىهذتازد

 ادا وو انها لوغت د-فوودرىأثغأو موهلاثيدح ثءكلادكو
2 

 ءائعأ محلل ا ل_جرلا ثغأو تازهةاش 11 ْ
 22 ا م ع م م هب سس يح يمص اسمو ع محل مع مس ل ماس ميس ب م سس

 ا ام وت ردد نه همف ناك امحرخلا َهْسْمْع وأُمَغ هارتس

 1 عل ةايبخا مدت ختساو هنمشل ذلاساذا ايو مَغْتفبح را ثغدقو تمم

 ْ ىلع هسا لاق 0 12ا1ثغأو
 0ك رامفءىد دز هنإ ىو ىف ل اوةدال ىأو .ةهملع ثءيال ن ال_ذو لةعداسف ىلعىأ ه.فةشدشغ

 ْ (ألُمم ثارغو قرغموقو نار غو وذ ثرغي ريسكسحلا,ثر 00 2غ(

 ٍه ”العالرصتلةةرقداهن الجاشول'ىر 2ءةأصاوتا ارءةو سنو ف رغذأ م او ثارغو ىراعص

 ْ ثلغلا( تاغلاه وج ىأ هالكش رغل -ةي عيومتأاثيرغتااو نانارغ هن كناهحاثو

 اذا ثلغا لك آي نالفو تءاغو ثولغموهفرسكلاب هئلغأريع_كلامربلا تئلغل اتي طاخلا
 ْ 0000 ا الدب دوال طعوس 0-1 ظ
 ا | نالذ ثلغ لاي لامقلا دهن كي رحتاانثلغلاو رمسلابوأ رغاااغو دم ناكسحاا ذا ثولغم ْ

 ا ديور لاق لاتقل يد تلا غو تاغ ترو هناي همزلاذانالف, |
 ّْ ثّوغ((ث وغ )باه سرقياومزلاذا نالف معي بتدلا ثلغدقو ثااغملا سال اها اذا

 ا ةءاعدهللا باجأ لايءاّوذلا لاق ثاوغلاوثاوغلاو ثوغا ا مسسال اوهانوغاو لاف لجرلا
 ْ ءاعدلاوءاكسبلا ل ثم ملا قأيامناو هريغ تفلانئ5تاوصالاف تأ لو لاف هثاوغ 1
 (7)ى ص اعلا لاقو جابصلاوء|هزإ!لثمرم تكلايوأ

 اهثغتسي ةحلن ىسا .15 تنكو لاهو هاوادو

 ْ / يفت نماء اوغ ا و #2 الود تامافارب ” ام لله

 ْ نالفىئاغتساو أايسن.نالهكح نيديز نيددأ نب ثوغءودو 2 ار

 ثا دقورطملاثمغلا 4( ثيغإ) اهايقامةرمكلءارواولا تراسص ثامغلا ماتالاو ةتئغاف
 ىهذ اديغ ثاغت صرالا تئمْعو امءعاهممْع دال_.لا هللا ثامنوامبا ص أ ىأ ضرالاثغلا



 نق انطوت هينا عاوأ 3 سوم 4-9 :

 هيفطزاعرو نيلجرلاو نيفكلا ظاغلا ثيئريشلا(( ثب رش إل نات امه ىمصالا لاه |
 ىتعم ىف ةس.الا نارو اهيفاالا ةةرتابإو را نيشلا مضثيارشا !كاذكو دسالا |

 لاقي صال اراك كلير هتاانثعشلا ثبعش ل شفارجو مفنرجو ثبارشر ثيرشو

 نعش لمحو سأرلاربغملا وعر كيشالا ولا دم ملا و رتل انما “ل ىهأ عجب ىأ كدعش نامل
 د لس را مس !ثعشالاو قريففتااثهدنلاو هدد رذتاوفلا تساوت

 رمعبلا رئاشس اتكلافيغذلا ياك رمتلاثنشلا(( تنش) بسن انهلاو ةدعاشالا|
 لوشلا لك | تاظلغ ىأ ْ

 كفكي هي هبلع تسرك ذا تجاهل انيشعو ل هلا, تثيَض (ثيذ ) ((داضلا لاسم ْ ١)

 ) ( ثيدهطاىفوهنلا هعدسالاثياضمودملابس م ىأ ثدض" ةاهتعمىف كثي ثوبض ةقانو ٌْ

 ا

 ا

 بطرلا ةطات# شيث - ةضخ.ةثغشلا (ثغض]) مدهتاإ وى أ مهاب ايضأنيباناطلنا

 هطاخ ثيدحلاثغذواسهطالت> ال اهليو أ: مصيال ىتااان و هر مزمل وسأل تاعشلاو سيانلاب |||
 | هكر عم انسسل !ثغضو هقل>ىف هذّدر, تود: نأ فلا عز رش رللا فات ىذلاثغاضااو ||

 المأ قرط مب ؟تذا دام عمو لشد ىتلا ىهو ثوءض ىلؤم ثوهغسض ةقانو

 ىهسلو هرب سم ةش نو :رينابسقا ةبحاشللا ( كن م١1 (ءا سن ١)

 9 |( ثمط )ل نون ىأنوثثرام ءاو-رخ لا.ةيلك ود تداول طلا 6 ةرط )) ةئطمملا ْ

 رمسكلا»تدمطو تضاح م ذأان ثمطتدأ ارم تثمطو اهذتق أ, اذ! 'مط | عثمطدو اهثمطي [عثوطا
 أ ثمط ام ترم لاقيد لاخر يالا تا دو را الاور موب آلافو ث 0 اط ىههن دع

 لاقءاهسمامىأ طق ليح ةقانلاهذهثتمطاموذح ًاائلبق عقر اثاذ ||

 | ةميعلاو اء عثيعي رسكلا ان, ث مع دقو بعلملا ثرعلا «(ثبع ( .( نيسسعلا سف ٍ

 ذات اضدأ ث .علاو هطاخ اًميع هثرعب عفلاب هثيع دقو طلت ثرعلاو ةد_ اولا در و |نيكستلا» ْ

 هب طاذهذ هفاح ىل_« خيط! نيح هيطر عرفت طقالا ةقيبعلا 1 ىالكلادءاصوأ لاق حصا

 ةءورلاك عاف ىلكي لاقي هبطر هد ان لمدكأ مك 1 ءذازا ةارما تلمع لاَ

 بتتومأ ةثبع نالفودل رع قل دحر خط !ماهطةشيعلاو ا :اعلاو نامأ الات -اطو ٠ْ

 نب ىأ هياعو ىف ةثيمعب نالفءاحو م-هطالخ سانا اًةثيد .عو زهغ و طاخ همس ف سعي ا

 اهغتقلاذا حمغلاَن وهو ةد حاول كيو ةدحاو ةثدمع محغل!تلطو اطلش داق ريشا

 نوعان لكي قي وسلاو طقالا نمهلصأو لئماذهو ضءبب اهضعب طلتخاو اهي تل د ىرخأ
 ىدعسأا رءاشلا لوقامآو لكوبف ظ

 (؟) ادهرمملا في دس ان حاوداكرت « امءاشتلاث ب وعلا فصلت اماذا
 5 لطا نيللان ا طار تو نعسو ق.ةدوهىل اقف

 لمحرال برمضد اهلمأ ادلس مرقن ةشاشعلثما فو اًمعهذعت فوصلا تثءدقو ثع عهملاو

 لامءازإ لاذ. اك لام ثءنالفو ةدعر ودعلل لرقاسع ر وه.طعر دةرالفئ ثلا قرتؤينأ دمع :

 : الاهم وثعااو «ثعاثعااوءاسغولات رفقا «ةءررلاف ه.فتانال سك ارهظثعثعلاو

 فوبهأأ س ىلا ىلا ةسوسا|هثعلا ةم

 ىلا ىل اعتدت اجو اوفو 6
 ليمارسا ينم المال لقدو اد
 مد ام ؛ابضأ نياباطلتاو قوعدبال

 مغر ازوالاول_ةل مهوى ٌآ
 نمو لاق غرم ها اهنع ءنئعلقم

 مدا ةأب ثمل هزاججبا

 ثدملا ااه ىربتن1لاق( ؟)
 -لسفا ىلع درب كلام نب ةرمثئاغل

 مريع دقل لا ناكو ىدع_ىلا

 يامال نفي اولا
 اين

 رم ها بئارلاو_لعبصي



 )) بعز (ماماابا) '( وت

 حد دولا نم قاءيفوصلا نم نهبعلاثع لاو ناتغز نذالات اهل ناك اذاءاثءزتاشو
 ةفرط لاك ةعض رص لك ث وغلا ( ثغ ( دس فأن ع

 روان: قلو-انوغر » ورعكلا !ناكمانلتءلف

 ءأ اريشعلا لا .ءاشغرا و اهعضر ىأ همأ ىدحلا ثغرو هتعضر أ اهداو ةمعنلا تنغ :غرأدةو

 هيو ذرب نملك أ م-وعاوقو ىدثلاّت حم ةمهعتيكسا نبا لاق ب نيالاّر ديى دا! ىف قرع

 اذا ثوغرمو وذل رلاثغررجالا لاق ةيوظ ضان مال ةلوءغم قععل لوءةودثوُعِر

 لوقلا نمش عفلا ضي ثذرلاو عاملا ثذ رلا( ثن دا).ءدنعام دقت تحل اًوسلاهيلعرتك

 حادعلا لاه ثةرأو لجرلا ثفر ه:هل وقت عاجلا ىفءاسنلا مالكو

 ماك.دلا ثفرواغللا نع * ملك ميج بارسأ برو

 دن نمسح ساء نبال لدقو
 اسال رالاتدمللا اسمه ان نيشعّن شو: . ١

 نمير 3-0-0 را( ثءد) ايي رلاامغا لاف مر تنأو ثفرتأ
 بككحربو ضءب ىلا هذه مد بث كاي ردكلاب ثمرلاو ضلا نموهو لبالا ىعا سه

 ىلذهلارذجوبأ لاف ث ثامرأ عه اورحلا ف
 5 نقواخل رسل ارصأا ف ثد ءرىلع « انشأ ةيلع ىحنهتينق

 ىامرو ةةهرلد ١ ص !ا'تثمردقو هنع د دن ٌثمرلا لب الا لك امن اضي أ ثءرلاو

 اذااضيأ تئمرأو اثم ءرتعرمذا!ىف تثمر لاقي عرمضلا ىفنيلا!ةقب ثمرلا ىممدالا لاه

 . رعاشا الاف انش أم ثمققي

 ثمرملا اهكتمأو مالا لصفاا ليصفلا لهأ كراثو
 رعاشلا لاق ىد هتددصو هترطص ئثلا تثمروأ

 انا راسو # هسرور تثمرخأو

 ىتوسرفلا ثاردقو ثاورالاو تورلاةد_>او هنورلا (6© و دمام رأى تامر أ ىل.حو

 هفئاةثور هناسلب برضينالف لاق. .ةدئرالا فر_طهثورلاو ىئورتو كلثح أ للشملا
 بعت ئور وار تيهو هل عبر للا فوأطب أ ىأ اثير شد رب لربح "ىلع بار ) ثيد“

 وذو سدق نم ”ىوبأ تدر وانءكيأطنأ ام ىأا:ءلغكئارأ امو ةبهاا:نم دحاو ىعملاوا مير
 ٠ ىأديدشتلانثير لجرو ءاطبةسالا هئارتسالاو نال ع سرق نبد_عسنب نافطغ نب ثرر

 رظنلاءىطب ناك اذان يتنعلا ثن هل سرءاّرفلا لاق نط
 ذاثدش لجرو هب قلعتلا ىشلا, ثيش لا( ثيث) (نينلا لسن )

 كلذ هعبط ناك ا

 عجلاو 0 ( ثدش لة ثالو ضرالا شا: نم لدجرالاةريثك ةيودكن ر هتلابثشااو

 رعاشلا لاف ناءرشو نرخ لةمَناتهش

 ميه- هول ناثهد ح رادع #* كن : كه سعينص ىف هيأ ىرث

 : تس هيولعىأ هبلق ىوولا ثينش لاي ةقالعلا نوذلا ةدأب رب ةثين هيلا وراعوت لاق

 ارمش طدأت لاق هب غيدي عظلا م اة تاتش



 ا (ثعب) )ا رلا ىلذ)
 ك0 < بحس ممم حج

 :ريرج لاق ثلا سال ورم 5 ىنثتلا ثانيا |
 ايارطض اكد تنس ىف ىرأ #3 مام هل ماقو ءولأ

 تنل ىعسنمو فاطعتف هدفطع ىأثنذف ' يذلا تائخو ىرح الت ذأ سما مع ااضأثنخو ْ

 انوا (ثوخ تيسر ملاك سارا

 ءانوخ ى الاو ثولا نبى طرأ ىترك سم

 لردع دقو ةمالاءان'أدإاو هتلك أ ماعطا تن أ د ىهعمالا (ثاد) لل سر

 طقفءاع»الا ىف ناف رح ءاساغ اوتافصلا ىف ّىب ميز دعنا عين اف تابعا فر ظ

 زجارلا لاق فيعضلارطملا ثان دلاو ثدلا تد ال ناعضومام*>وءاغذ-وءامرفودو

 فم حارلا لاف ثادقونوة عب رسىأ ثالد ةقان ثاد) روةفورارءُسقا هباضأ |

 نيل نيدمااءاهرخ طما د نع ثال دلك تطلحو قولا

 ىذبيىدلا ثادسنملا ىعكالا لاهو بصناو قرا ىأ مدين الفانيلعشادنا ”ىنايعتلا
 لجرودسالا ثاسهلدلا ( ثهلد ]) هلس عفا دم ىدا ولاثاا دموئش همن ال هسأ ربك رد

 ثامدلا عا رو ذ نالل !ناكملا ثددلا 6 د( مدقم*ك رج ىأ ثهال دو ثاهلد

 هئَما ًاوانالف تمدأ ناحصح املا .ة.قادلاةلوه-ةثامدلاوانهدث.هديرمدكلاءثمد دقو

  هلةرغال ىذلا اوهو عذةا!ثوبدلاو لاذمىأ|

 سدلبا تعب ةعيب موي ناك ذاتي دخلا فو ىديصالا لام ىثس رلاكلذكو كس

 هرعسم ىف ثيرت رثو مهب رت لاما وذا مهو رك ذ ىأث ثان 00 ردخاف ساشلا ىلا هدو و

 هبتوذونأ لاق اوقفت ىت-أطنأو فض ىأ مد أ هثب رو ثيل: أ

 - لئامسإلة مت عضرااداعو - مهصأثيرااذاىّت- - مهأثم هر 1ْ

 ثرنال_ةوةتاثر ثري هريسعو لم !ثردقو ثائر هعجسو ىلاسا !ةىشلاثرلا ,( ثدر
 نمتدل!عامن ءاطق_لاهثرلاو قاخا ىأ بولا ثر أر ذا ذي ى أ ةثايثر هته ىفو ةمملا

 ىأ مول اةثرانثثترأو ماهرو ةمسهر لدم ثاثرو برقو دب رق ل مثئر عسب او ناقل

 نال-:ثتراوءاقملاةأراااضرأ هثرلاو سانلا نمءافعذل اةر اثنا اند هثرلاو اهانعج

 درب يراد ناكو تار ةناكأةأر 11 تدعرتو كد افا ةةعررةنعراتتل ةلاثاعرلا

 كيد لاب هنوذ :عتب ايدلا ستءرو .ه هرغص ىف هلتناكت ة_ئءزل ثعرملاب بلد رعاشلا ا

 لطخال الاف . ثعيص

 رادلاز ؟ استا* طيز ها ىف موذلاو ىةروداذام

 كك 3
 ل كول ل

 ||| ىئاناو لالدنمثنخأ ل اشملا فو ىثتااىنرتملانوتلار سكب ثنخلاوهمالك يفتت
 هننثاذا هتشنمْساَو ءاقسلا تانو ىلا للا لمى اننا عيجلاو اءدجسءاستلاو لاسرلل مدل ىذلا |

 :ال| اذال_-رل! ثءد دقو ضرألا لو ا ميبل رم ااهدشدبا) اناانأ دلا برمش ضؤر عفلق

 | الدم ةدرطو هلآ زدت خا عن 3 اندم دات ععتملا ثمهدتو تزبخ أ دا هللا ناكمث وم دالاو

 ١ الا ةميرلاو همي أب رم خلاها هتساسبو عهدنبر (ثبد ( ("لرسض) 0

 : (ثعر) ىدد هيواكرخ ىأ اثيشر ةكر عملا نم ل ىّلعاق مس لام ىلءلعتفاوهو |
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 دمو مس.
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 قم ند ودحاو يف 2
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 هلوماوربإ .

 بارتاا ىف عاضاذاءوشلا تزصاس لوقت جار_ةذتتسالا ىهو هئاءتسالا لثمن احسالاو |||

 ةئمزالا يح ةلزنم ةذكمالا ف فرط ةئال نكمل ىلع لدتةلكتح .( ثدح )ل. هتدجوذأأ]
 ظ 0 ىل_ءاهش نمبرعلانك نيثك !لاءاةَيلالدرخ الرخاء او قيم مءاودد|]

 | دي ثمحلة:لودن زموقي ثد> موق كلوةك ل ىلا ةفاضمالا نت لامنال تاءاغلان |||

 ظ مخللال اقثتسا فيك لشم مشل | ىلعاهمشب نم م-هنمو نوكسص أ نوك-:ثمح لوقو ّْ
 | نعم ىف س لج اس لت امج لوشنام عمالاانبب ىزا-ال ىت افوراظلا نم ىشو' املا عم|]]
 ظ لوش:برعلاو ىف أن ياذوء .ه نبا فرح ىف أت .سرحاسلا ملفيالو ىلا عت هلوقدا أ ||

 ] لح رلاث خو هئامخ ئشلا ثءخ دقو بمطا اًدضشدمللا (ت.خ) (ءافلسع) :

 . ةرتنع لوقو ناثيخاءلاقي ناثرختو ثبت ثدمخوهفءانمج اءاصصأ |||

 0 (ءائلا باإ ا

 | 200 لئاضتمفئاغهنمناروسو « هبردقننمنالولاث راح كب
 [ ىبأ نب فوءنب ثراسلاو . ةرمنب ظن عوب ربي َمءذ+ نيا ظني ثرابطلا نانثراسحلاوأإ|

 | ةسنق نيثرانملا لها. ف نانراطلاو ةلامهلا ب انصةسهنب طنب مشن نة له نبه ثراح

 | ثرح دقو عارزلاثارخلاو عرزلا ثرحلاو . ةبدتقْنب ُسْغِنب ةيلعت نب ورع نب مهس نب ث راسك اول
 ااهتثرحأو ةقاننلا ثثرعو هسرداىأنآرقلات رجا لاةيو عردزاو ع رز ىل_ةمثرغحاو]]

 ٠ مةاوقو روذتلارانهنالر 2 امثا هاو اتكرحرانلا تثرحو تازهىتحاملع ترس ىأ

 مهن ملا حرف ابي رقماللاو نونا نال فرغ اذ او نم بعك نب ث راسا ىنيل ثرحلب
 |( مفرهأتت لق لك نولعفي كلذكو تلظو تماولاهكتونلا اوئذ ماللا وكلا ماغدالا

 ثرحلا «(ثع) كلذ نوكيالف ماللاروطتم اذا امأف يسهل: ورينعلب لثم ةفرعملا مالا
 |ةمستافطاو ةقااودو شركلا ث فس ءافلارنسك ثفالا (ننح ) تنمضلان|||
 | : ١ 1 ' ريرج لاقو ىذوتالو فش ||

 هثالاهتلع ىذقذهضءدق أ مهئافس اوأردقو توشيافنأ
 فانا ثاحلاو ةعاطلاو ةسص»ماىأ ثناملا مالغلا غلبو تنذلاو مالا ثنحللا (ثنخإ)

 مائصالا لزتءاو دبعنى اثنذو اهرب لى ث دف هني لجرلا تئتخأ ل وةتنيملا ف

 | ْمْأَي ىأاذك نمثندت نالذ وهف تنصف ءارح راعى أب ناك هنا ثيدالاىف وفن ة لدم

 ظ 4 زجارلا لاا يلي امو دبكلااءااومساو ثمح ىف ةغاث وح ( ثوح )هنم ا

 "7 3 انرااوءانثو لاو نشركلا .ه# اندرمهجلا دجوانإ
 مهدد ومهقرفاذاثاءثاحو ثسث حوثي: ثاوو انئوباناو- م_ كح رت لاسشنو

 سس ل م سس ل مس م اسعسا ممستم دعس ل مس ج3

 ملعتالث مح نم ىأ معنال نأ نم تشنج

 [ذنتا ىأاضياثبخو هد بفأو ثلا هلع ىاهريغهئمخ أو ىدر يح ىأ ثدي هذانمخ

4 

 منا سفنل ةثيختر فكلاو » ىتمعنرك اًةريغاربع تنل
 ديرت كلا لاسقباك ثيخامءادنلا ف لاسقيو ةن زل لاقياك ةئبخننالف لاقيوةدسةمىأ |||
 رمكلا هاضنامهريسغو ذيدحاث خو عاكلانلشهرسكلا ىلع ىبثانخاةأرللو ثمعخانإا

 (ثنخ) هنطاقدأو تسلا ثاثثأ قرا (ثرخا) طئاسشلاول وبلا ناث.خالاو

 تانعالا



 مارس
 ةيؤدنةذعاسلاه !ماديأو للا ةدتتأ نم ىلسعلا طلاخ ىدسق

 رهشلاراىمأ نم وهو تن ثاشطاو « [هءوؤيواهثج م لوما ىذا
 ىلذوهلا لذتملا لافتا دج أو ثدج أ عجلا ورتقلاث دحلا تدخلا ا
 ظ طاملارمصكت امالدع « قرع ف اعنةثدجا, تفرع 3

 (دج) كسلا نمب ريدي ل ثناانثم ركلا 4 ثرح ان'د_ذختا ىأثدّحاوأ

 دارزلاى أو دخلو اديه ا ا ا سووا لاح لصالا3 :1ا

 لصوت ا ذاءابرح لك « اهتاروع نم ”ىننلا مكحأ ًاعرد قصي دسأ لاق
 لقابصل اهل أدق ةئنجي : 0 وساهتكلو .رعاشلال اوقامأو ظ

 قا - 4 وج ) بضغلا هفضتسا امود>ثهح عج ( عوردلاوأ ]ف قولا هب ىعمف

 ١ نب رحال نصح مس هنأ

 هثثحو ثثح اف هماع هضج ىأ ىنعع هئضساو ئذلا ىلع هن ( تنحل ) ءاجلاز سا ظ

 ىأ نيكس للا ماعط ىلءنوناكنالو اهي رساعرسم ىأ امش - لوو ىنءع هثحخ بو اةيثع ْ

 تغامىأ انائسن افك ااممهلوقو ىرح دهب ىرح .ءاثحاذاىأ ةيفادا اوج نسرثو | ١

 (ثادح ( توةلمريغى ثقي وسو دسع ىف ن ءرافةلازيدناو ىمدالا نع نشا

 مالكلا | ن نمئد فت دج مضيال ثدخامو مدقامىفذن> 1 لاسقن عدقل ضني دخلا

 تندوعساو ث دا نم لحرلا ث دحأو ىتعنبةلك نان دالإو هثداخلاو قدح اوثددحلاو

 ةمرلاو د لاف اديدبازبش تدحو ىأارب

 برطهبارطانمبلقلاعجارمأ + .اريخمهعاشأن عبك رلاثددسأ
 ئأ نان د-نايلغع الوهوّن سل !ثيدح تاق ٌيلاتزدنافبات اشو :

 هو الج فيا اةئداخعو تافورعمثيدصتلاو ثداعتل اوثرعتلاو هيدا ماو ثاد>ا ْ ْ

 قم_سفلاثم ثيّدح برو ثيدحلا نس ىأ اهرسسكو لادلا مذيب ثدحو ثال- جرو 1ْ

 لجحرو ه.ثدد»ام هنو د-الاو ىبيطخ لثم ةئسع ىثي د تست ا
!! 

 نييلا ثدصتءانسن ثدحو مه را اذاء ار كراع دع ظ ]

 ثيداسا ىفو هعجو لاما يكس ثرملا , ثرح) ةد3ثءلادلا تفب ث دخَنافلا |
 نالوا الاقنمتءاقثراخلاو دشالاة.ذك ثرج+اوبأو  اديأشدعتكن ب

 ةغدانلا لوقىف ماشل ابل. توغو

 | عقو ىأ أ ث دو ثدغ.هقنا هئدحأو نكيولىثنوكث و داو ثب ددللا هج هولعجج م ظ

 ظ

 أروتف سف سل عمير سىأ ثافح برقو ثوان دكو ثالاى حلاو نوضاحالا]

 |لملقلا ىلع أي ربدلاث با ٠

 هنو د ثدداحالا دحاوّنا ىرنءا ارفلا لاه س امقريسغ ىلع ثدداحأ ىلع عم ورثكلاو ْ

ْ 

 |[ قذاصلالرلل لاق: و هتءار طو هلوأ ىف ىأ :هتادحو هاند مالا كلذ لعفالوقتو



 ةدنف متاباإ) ١ ا
 يمدد [تاقف تفرض هنرغض نافددقل |لودعم غم كل ذكو نيجود نم وام ىأ نين ىلا

 | ةلأل ند اود كاذكس دلو فرض ام لاثه ىلا ح رفنريجن ل ثم هنال عنو ثاثو
 | تالثو هثيخأْامواديز لبمأ امي جتلا ىفاولاك دقو مال لعفا!نررو ناعرت رخمتلان جركل

 | مهتاتتتكحادا سيكا مهن أو مهلاومأ ثلث تذخأ اذا ضل, مهئلث أم ؤذلا
 0100 رعاشلا لاف )١( كيفن هنالث مت وأ |

 ْ تقلا كي وح سداسنكي سماخ نينا وعسير :اوكلثتناف ئ
 |لوت وةتوب نيعلا ناكل اعمج اه مفمهعست أو مهعبسأ وموعن 1 حف كن ًاالاةرمشعلا ىلا كاذكو
 ألبس مهتعيرخنا :الثوةع_تاواكو نينالا ”مامت موب ترمص ىأ مهتثلثن ني رمثعو ةغتست ا وناك .

 : نمردانلا »هع ا ىفانثالا ةئلاْوةد : دعوت أ هلاقةئاملا ىلا ءالذكو ةهدرالاو يالغلا ظفلا

 || هنالئاوناكحوةنالئاوراص موقلات انور دقلااملع بصتت منان رد هيلا لبا
 ]|| الوةرسثعلا ىلا ف اضم ةثالث تلاوه لا ةفتءكسلا نبا لاق ةرشعلا ىلا كاذك اوهيرأفا
 : ١ | لوقناك ثالث عازو ثالث 'عباروه تاق تفضأ تاثناو تاون تن شنأف اهنلتخاناف نولي

 ! |اقفتااذاو ةعب رأ هس مهلمكص ىأعوقولا هانءمالار عيبراضو ورع براضو8#أ

 ٍ |هنالثلادح او هتدرأااو لعفلا ى ىعمدرت ل كنال ءا_وسالا بهذ مى هنالريغال ةفاضالااف |

 0 | ثلث اذه ىئءاانينت د ثااب'و نينا ثلان'اده لوشتو افاذمآلان وكب الادهو هنال_:ل1 ضءدو |

 | ةعسق ىلا بصنلاو عفرلا ديرلااو زعم لا[ وهدإ دكو هسفنب هن الا اههريص ىأ نينا ا

 || بصن نمو هنارعا ىلءاّدلان'“تكرتو ةثالثلا تفذفر مشع هنالث ثان تدرأ لام فر نفرمشع
 | انههت أ لعبل لوالااهبار ءاكسم لأدب الثااهئمتامةسأ الف رمش هن الث يلام درا لاك

 ا | ءانرك ذانا هلك وةفصْني ريشعلا ىلا رمش ءىنادلاو رمش غ ىدابحلا اذهل وتو اقود امش

 ظ زاجل لهأو اعبج-اهميفءاهلا لدن ني رمشعا ىلا كاذكو ةريثعةيذانخاهذهثاؤملا فو
 || ىنيتأثنوملا كا ذكو لاجلك ىيعنوم_طنبق ةرشعلا ىلا مم«درأو مهتثالثىلول أن ولوشب
 |ةرمثعلاتذ واجاذاف مهاك ل ثم هلع ثالشثلا تاكرحلا,هب رعيمهربغو نهعب رو ننال

 | نهترسشعقدحا نتا اسنللو مارمشم ةعصتو مج رعد يو ألوم تلا الانكنإ

 | ىلا كلذكو تبلح اذااهوامة !ثالثنبب عمت ىتلا قونلان نم توانلاو نوت رشع ىفاكوأ
 || ىلع ناك ذا ثول ليو دولج هال منوك.ةةدا نع هنواثملاو اهنالخأ نم هن الث سس

 || ءاثلث ب هذ ىت_- حظ ىذلا بارسشلا نمثلنملاو ةنالث ناكر اوذىأ تلثم'وثو ىوقثالث
 | رص نافأم رطش لة نينا رض ن اف“ فال هثالث اهنمترصاذا هتقاني تاثاضإ ؟لاقيو
 سك أو هتقان أ لق عجن اهلك اهفالخأ رمد ناخأ ارب فاخ ل. قاد اوافاخ

 ألا الارقوم هّنشم ىعو اند ثأح ريعبلا تأ جديزونأ (ثأج) ) و لض)

 ناسنالا صدت ةثملا (ثنج -( روعذمىأثْؤ وهف عزفا اذا ل_برلا تحس ل#ةو

 الو "هل.سفلا ةثيثلساو لمسسفلا لع !نم ثيشحلاو هعاتقا هنتجاو هعلق هئحواةانوأا دعاك

 || تاشجر عشو :ليفلا ام عاةي ةديدح ثائجلاو ةثملاو لد ىه 1 م طن ىتح ةثيثس لات

 | لكوهلاقو عملا فل الثا مخ ىأ ث ابرد وفتلم ىأ ثدح امج ثدنو مضلاب

 ىذق



 14 (ءاثلا لهما

 (  تحب زب .تمهاذار ارغلا كلذكو هن 177 موب ةيوتا ع دك 8

 م-هاوتر ةرفشلان نءثحاننلا“ لما و هنع تلد دق ى أه نع تنخزاو ئثلا نعت تيم

 (ك)

 ضرالا شرا( ثرب !لوهنيأى رديال ثدى عب رفقلا ناك مانىأ رقيلا ثحاب ةةكرت ظ

 ( ثغر .ًاظخ هنا ل اًةيوثراريلاه هءوررءش فو ثوربو ثارباو ثارب عسجلاو هنمالا رلهسلا |

 تنك مهاوقو ثءبلاق هلسرأ ىأ قع هعس .اوهثعب ( ثعب ) ثع اريااد_-اوثوغعربلا |

 نم هئعبوامترثأ ةق اذلا تعدو شو. للا ثوعتلاو هعم سن ىذلا هشنس ف ىأ تالف ثعبف

 : ىمثعمو غرسأ ىأريسسلا ف ثعبلاو ثعنلا مومام هرم ىوملا ثءدو هس. هأىأ هانم

 هلوقل كل ذي ىع“ مية ىنب نمرعاش مسا ثدعبلاور اس هن "اك ثءداىأر هلا

 0 | ع

 ىلا ثغبأر '"اطثاغم لات كسلا نبا ٠ حرزلا وسوالا موب مذاب ثاعب مويو

 ١ اوين ردا سعب راكان 1000 ىطبةجر ا نيو ذةريغلا

 ريذلل لان هنو نالْزْغو لاَز ٌءل_ثمناثغب هعمللا ددح او ثاغبلا لمع نفسو لاو د ْ

 كمضيالامو احر ارشري-طلاثاغنءارفلا لاقو ماسعتو ةماعت لم ثان مهب ةناغبىت الاوأ
 0 ءامْغِيلاو رود ناكم ثغدالاو ريغالا نم بي رقثغبالاو تاغل ثالث ثانغب ىو اهم |

 سانلا ةماعؤ ىأءائغلا ف ائلاخ دلاق. سانلاطال_خاءائغ.ااو ءاطق رلاللاتم غلا

 ١ مهلاوا لاهو حار مسالا هنا .ةسالاو هذع ثدأت' وثودئدلان نشب (توب) مال

 ْ ااردصل يب اولوةي نأ ةراغش ىنب قل ْ
 قول اند رو هنهنب مسن ةثيوهو ميلسن ءجوبأ مضل ةثمم 00

 8 "المسح انلقف 5 انوآرذاةثييلاياودانت

 ثديتست اذ ام "جا

 راقتالا ار ةرغ نم ناكتام كانا ؤثفتا 6 2 لس

 | ءاالثااو ثنؤااددعف ثالثلاو لا (مان 0

 ثلث تاقفءاثتدر“ اناا تصهاذاف هنالث نم مسهسثاشلاو 4 ا: ىلع عمو مايالل نم

 نم ريكا تاثلاوإ لئواسع اهنميبنوأ ارك أو فيصنتو سججو سر دسو عمدسو نيم لم
 نال ثلث درولا ف سد دأو عضوملا ذه ىفالا ثلثلا لمعت بسيال ثلثلاهل خش قدسي وهمهلوذ

 فترا اذاقام وف عدتواموي درت نأوهو بغلا مدي لك لب الا برة نأوهو هفرلا درولارمصقأ

 | فورص مرمغ ثلثمو ثالثو جمدالا هلاق رشعلا ىلا كل ذكو سولت مث عب رلا»م ظلاق بغلا نم

 ىمم موقعي ترم لو :كنال ةفضوهو ثلشمو ثالث ىلا ثالث ئم لدع هناا لدن ا

 هرغلاهو هيو دس لوق اذهو هيف صوف عاب رو ثالثو ىئمة صج ىلوأ ىلا.عت لاو ثالثو | 0

 انا ىلا نيل طفل نعل دع هنال "ىعملاو ظفالا ىف هتف لدسعلا

 نينا سلاف غم لاسفل تاج تلقاذا كال نيا ن اج ومع اننا ىعم نعؤءانثو ىّدم

 روكالل فرص لاما

 ا
0 

: ١ 
 و ٠ 2

 د اصنو ادرماطا / دانتيل

 .ه « .٠  4وو .0 .
 وكما | [ي يو

  47 7ا اروح

 ىدذلاع ع ا
 هلا. ةةوعشو الا

 . ها ها 5 ه4

 6 0ريه١*فى
 هل 7
 ا 0

 تح داما /

 مهطت هيو



 (كثب) (ءاقأا نانا اليل

 اكل تره لوق:هدعباهفددعلاّنأالا ثنؤملاو عملاو دحاولا ه.ف ىو ب لامغتو لهىأ

 داب مسارسكلا,تيهو مضل انةؤهل'كلذكو ضرالا ىف ضفذنملا فلا ةتؤولا و نك تيهو
 قطعأ ىأءا لاريكحب ل>را,تاهلوةةوةوهلا نماهاصأ يمصالا لاه ثارغلا ىلع
 نئتاهءاسناو اتاهنينأزمال وءاملا'قاهأ ارمللواواه عمجلا اوان [لثما_.تاهنمزثاللو

 لوقتاك كيتاهأامو ةانثاومكب تناك ناتاهو تنئاهال تاه لوقو نطاع لب
 .تءاقف قوي قآن هته لصأ لمادا ل اها ىهمينرالو تدناه هيد كل اقءالو و اعأ ام

 | : ءاه فلالا

 ةئوقانةد_-اولالوءافوغو ب تءم”ىءراف لات ىقايلا(( تقي ١) 0 تا

 0 تقاو.لا ع.هطباو

 0 تسلا 0 ظ
00 1000111112 

 زحارلا لاه طمشنلا ريثالا ثبالا «(ثأ) ((فاالإ فض ])

 ظ ا.ثيكدقاتئاءاجل لك أي .« اثيأاطم ذراع رمضأ
 ||| ةئيهكمذ_ثايوزيفتني ىتح نيل برعشت تأ هو ثنأي رمسكلاب ل _برلاثي ورع ولأ لاقو

 رثكى أ ثان" ثني تابنا!”ثأ (كنأ ليال نايلأ ن مالا كلذ نوكرالو لافركسسلا |

 ظ ةيقرلاق معلا تارمثك ثان ءاسنو ثنثأ ارعشو ثيثأ تادنو فتلاو
 ديزو:أ لافو هلد_دحاوال ءاّريغاا لاف تيءلا عاممش *الاو >ه ثئان'الا < رلاىارد نمو

 ايئاير باص اذان الق ثنأتو هثان'أ ةدح اول' عاتملاو دسعلاو معلا لبالا عجن أ لاملا ثانثالا

 ثرافوهلاّقد واو همازمسهاالصأ اونا ربا'ثرالا( ث را )لد رشا مضلابةهئانثأ و

 لوالا نءرخ "الا هثراون يدق نمأ ىلع ىأ اذك نمثرأ ىلعوهو قدص لمى ف ىأقدض |

 دب زي ”ىدعلاه رانااداةيااضيأث نرأتااو موقلانيبءارغالاثيرأتلاو
 ؛ ١ ه اراصق: د لا ىف لعاح 5-3 امثروي ىظاهلو

 | عجب هناك ثنأل يق دقو. ثانا ىلء عمجورك دلا ف الخ ىئالا( ثنأ ) ةهثرالا ف تدق

0 23 3 : 27:0 

 ول مجلا و

 ا

 لسع رلاو ثاذممد ىهذ امداعكلا ذناكاذاو ثاؤمىهف ىن أ تالؤاذا ةأرملا تن" أو ثانا

 | ثنأتفهتثاأدقو هركذتفالخ مسالا ثدنأتو لاعفمىفنان وت_دانمالاضب أ ثاننم»

 |رعاشلا لاق نانذالااضيأن ا.د“ الاو نامصلنان اش "الا ورك ذريغدي دلل مناك امثدنالاو

 ا دركملاىلغنييثالانودءانبرمط « هدوتعتن<ىبسقلااذااكو
 "هلهس ل ةماا تدان ةثرنأ ض رألاقيىفالكلا لاق

 | هئرهطظأ ىل ىرس كما لاةرهرسشن ىأ ىته؟ هنب اوربا ثب (( ثأب )) (ءاسبلا لصف)
 أ مواوةكو هو نكح د ملاذاثب رمتورمشنت اىأثدناف ةغلابملل ددشربسللا ثثيو كل

 نزلو لالا ثءااو ضءننم هضعداو رغما رود هناك اذاثب رت ”ىىعدالا لاه ر وغءام

- 
 لاقي



 كش وح ويس رع ءاماضيأ لاشبواهفرتؤتم 1

 سيدعلالاه باطرالا اهيفآ ذئاذ اةتكستم ةدطروةطةناك ةكنلاو ضرالا نءؤش نأوفو|
 0 ونلا 6 تون )ئهقرْف تزل ىلع عقب ىتح ريغبلا قرم فري نأ تكاننل”ىاخكلا ||

 ازا وقامأو وف رهدح او ءاشلا لغأ مالك موو ةصاخرصلا ف شوجألا | ظ

 تاك الوءافعأ اول « "تايئلارا رش عولر نورد 03 ةالعسلا هللا عقاب

 00 «تيرملا نم ض.!ةحغا عفا ممم اونا !اذب ايا ٍْ

 تراي :

 عطوملاو للبول تقلا م ا 23 را ا

 نيباذاتوقوموهذ هدقو لوةتو هنمنوم هر ىدأا عضو هال م اش !!لهأ تاقيمماذه لاقي ا

 اضورفم ىأ انو ةوماماكك نه: ءؤملا ىلع تناكةالصلااّن ' لاه هلوق هن.+و هدف لعفياتقو لعفل آ

 لسا اذاوىر ةوهةلح آلثماذك موبل هتقو لوقت تاقوالادي دكت تءقوالاو تاقوالاف ٍإ

 حاملا لاه ت ةولا : نع قو اردو اوم وسويت تثدقاو هن تقرو كتل 1

 هنيع ف لا ةيئذلا ىف ةطقن | ة:كنصولا 6 تكو 5( ثتوملامويل سانا! عماسملاو ||

 تيجو نانأت تاهوولا ملا تهرأ ( فعو )ل تاطرالا تاو ءانمك ون ةرمسنلاّتةكوو َةَنكَو

 ّْ اهليقام ةمضلاو او تحؤي فءاسلا تراصامتاوةْغاتهو خ

 ةقر ,ط اف لّقعلا هاذا نايك تيبهلا (تح 6 2 ْ

 هدعقمملق تددلاو و »ع هلداؤفالثدمهلا

 اميه هةر هّترهو فعط ىأةثهيإعإ قوداؤما اثومهملحرو باغ ىأ | لد را تءهدقو

 : فام_سأ ادم ناك اذال بحرا لاق ىصالا لاف (ت ه١ ددءونأ ةاكح هن رمضاكأ

 ' ماكل ري بس فنفش ىأ تاهو ته هىل--ووامه هده وادرسو د رمد وهثيددعلا

 هيف نعطاذاهنضر «ت رغو هق نع ىأ بوثلا ترهوأر متى هضط هللا تره ( تره

 |توره ءوهو ترهلانبتنرعأ دس ا وزمسكلاب تره همم لو" ئيةدشلاع باولاتد وااو

 أئشلا تفه (( تفه الل تدرهتاشفملا:ًأرمالاولاهاع وقاد كالا 0 ةلاأ] 3

 وتبملا ان نجارلا لاه ه1 راطت ى انفو انفه ١
 أتِف تفان تو ةعطق ةعطق طقأستلا تا ماو تضؤياو تفحتو عضو سيتغابو :  لكحصحو

 (|تافهااوة ملا مهتم يذلا سا 1 نه : سنه تدرو لاو طقاست ىاراسشلا ىف شارفلا

 باباس ىأ ب توعو يشيع( تحال تنل ىلع ىتاهلا( تاه. تافللا لم قخ الا

 جار لاهو ٠ ٠ اًبموااسش ان ءمناك ول * . لافو ءاعدو ||

 ثا.ه ىتفلك امودحت #*ُ تان حور لحراو * تا اره سعزيعامالا :

 هنيع هللا ىظر بلاط ىلأ نب ىلع قر عاشلا لاه كلرلج ىأ ل تيخ مسولوقو ٍ

 انا اذاقار ءلااخأ 5 ,قيبتنؤا اريمأ غلبأ

 . ايه تي ملال »+ هل-هأوقا هلام



 30 ىئ
 ١ 2 راع ,

 لك ء يرو كسور ع 5 ؟كود إو 1 4
3 5 ”- 6 3 ]: 

 و ىد/ . ه

 ليرإ 2 ا
 1 و و 3 يعور

 - هي ٠*.

 08 فدعمو. 1

 يلا ل
 هع 0 : . ولالا 1

 1 ها 2( ا

 1 ت*ئىإ نب
 وهذا

 1 نب
 3 مهم ه

 سماهر ريم

 ماب او آ

 [تاويللا ف ال_ثيليركاايناتوماو داؤ اًوفلاةنانومثأ ماودا# اولا تاو *لسحرو دس انعب ١

 ةدالون انوا ارتشالاستد ْ 1

 اانيسأ نخدلوسر او هلل رضزإلا نانوم د داس ا ىو كعب ىحت لىتلاضرالا|ن هناتوملاءارنلا |||

 هللا ا ا هوءمضلا,ناتوملاو هلووفاشسش امم
 ١ 'لاقو هغلامالددةهيوموأ||

 جرلاتأت 2ث نونا[ تضف ٍْ 1١

 | ند ”ىتمالاوراعالا ثادحاالا ن نم اونلاو كش ةشانل تالف و راغضأ نموا ْ

 ابا
 يلم ١ ممل يس مل وصوص حل يا مصمم مم عمم معجم ا

 (نكنإب..
 _-_ بتمششسس 0101111 ا ماااتذخذ خا ااا 11 ذأ أذ 1 ذأ تت اا

 عشب 5 الو نوح 5 نامل كلامال ىلا ضزالاايضب أ تاوملاو هش درالام

 أ لاعتو باودلاو قءةرارتشتالورودااو ضرال ارتشا ئأ نا ويفر

 ا
 ٠

 1 مول لك توم اذان“ اهو ع اح رتسانومتامةورعق

 |[توايءاههسيتأر م1كاذكو دسعوبأ لاه مب موت ىوةاسه داو تاما ذاة قانا! تنامأو :

 |ىفارااك سائلا ةفضنمتراقماو وا ::و أنبا 4 تاماذان الف تامآت .كسج لا نبا ْ
 هلل شرت ملا مالا تيةدملاو هيدكز وبام هظفا مذوب لال. اكلوق هكتءامتوموأ]]

 0 تيقسمءامل|قوفلدللاو « تدتكهلرخااديزو (١ ةناقر لاق

 |نونملا نمرءذج مضلابةئوأ ا وتوم نغبرخلا ىف ىلا سال ىذلا تقتل اًضيأ تالا
 ايما ومداركم اوما انعم ا ا .عرصلاو

 هللا ىذر بااط ىلأ نيرفعج !مبلتق ضرأ مسا

 اتاعلشمت 1 لدمشق

 |دشنأو ينعم ثننأ وللا تين و ىفءعتتينأو ضرالا تةدنلايةيتاينلا ثلا اندن

 ” الا

 0 تس تمص سم تس

3 
 1 2 72 5 .٠

 . لقملا ثنا اذاىتح مهلايلظق 5 موس لوج َباجاْلا ىوذ تن زا

 رتل تلو اعشتتعأ مالغلا تنأو نين وقل راح تا داو تحف

 اناا

 :ناداةتانمهل تيتو مهدالوآو فلاو ةأهملعتم 3 ىآْن الذ ىو هس

3 

ا تملا و ةسر اننمشت 7 اتثدنو كءشمع نب الج تن لاهم همس رب عاما
 

 كنا اهداختو
 اع“

 ا

 تيدفلاو ةءسطلا ةّدمكتلاو هاب تبت اها[

 تتقلاو اولا ةناسنلاو ءارب أ انتر سسكلاوهتضني«تت ( تغ / ردتونندااو نعلا /|

 ,رعاشلا لاق .موقلافلمشدلا ت
 : * رقفلاى ذي متم فلا ىوذو »* مهراذنب م م. نيطلاخنا

 00 الا تصأ الهقو رحت عد ىذإا تقلا >انلاو

 ْ رعاشلا لاق (8ا] ههزطامن اوان لوقت

 01١ ماذح كلاناملوةاا ناقه اهوتصأفماذه تلاع"

 هيي اا ا أخ دذآذدذآذآز زد زي

 1 نوعانو هتفدو اذا ةّمعّساو وما !تعءزو ة_-ةصلاتعنلا تءنآ) اهوقد عة قوَر دا

 لاق ىلغلا ع نم غاهسا !لثعىرت تناك اذا امان تذاتر ا يل

 ةشرال ةدمفنلاو ىلغي ىأ طقس .دايضغ تفئملاب الف ناو توف ل><يضوطفاثتؤو تفاتثر دّقلا ظ

 'بحاضصأ ميعسوةنضملا نم طاغأ ىف ْءو تفل د نلوأ“ ام ىل عققالا دي نأو هر
 امم "اك هم-ر كسا اذاهنوةن ىف ةسغا هن هش أزملا تق تنل هدلا هيلغاذا لامعأا

 | بيشقب برت ىأ بيضقب ضرالا ىف تكنت نأ تحن :(9) 91 اولدبأ

 تت .

 ريو



 54ه (ُثرم) ا __(ءالض)
 ا 0-0[ بس راسسللللٌسٌُا7الامابلاْا1 21 ا

 نم هسسح ىأ هتيليو هنوأي .ههجو نع هنالو نامل امدهو قنعلا م ةصرءكسصااب تنالاو

 ةسارلا لاق لرصوةهللا

 تيلاهارس نعى ىمءاد ةيلو *_ت ؛ رش حدتاد "هلمأو

 أ هلال ااماضيأ لاش د و تدع لعفأو لعف هوو نع هنالك لذكر عن -اع ارش نع ء ينيك
 دشن أوءاّرذلا هلاك هلأ لدم هدقنام ىأاتنش ل ءنم | ْ ا

 رس نع وال رو ل ام

 كلام رنْراَم لاه ا او ْْ

 نيح ثالؤ مهضءتأر قو لاه "هدي رب وهون اف ذل عورة مذا ىلأو تنهتالو تدع
 | نالتف كل ذكوني- تدي زامغا» اتلاوال ىهدسءونأ لافوريملا رعداونيح عفرف نصاشمأ

 ْ ةرحووب أ لاك ةد رغم تدتكن ناواوأ
 )3( ماا نيا نامز نو هعطااو * فطاع نمامني<# نوفطاسغلا ظ

 ترو ت:ىفتديزا6 تالىفءاتلا تديز جرو ا لاقو ظ

 ةناااوةيازتقو لسوتتأاو ةركيرتغ ىل< عز عزنلا تلاوملا تملا( تن 3 ازعل ا(

 ديدشلات نا: # نوع لئانسولا”تاو ااوةيارك ماا تعنالف لودت هل سولاو مو للا

 تملا( ترم ]ل مضاإاشموي تش دقو تحن لذم زيود تور ُْئَس 2

 ئحارلال اه ةئور 1 !نيب تم ناكمواسييف تانيئال ةز افم
 ديس سايب ومو ومس بس سويتحاوو

 نِدْلار واف لءمامهار ىظ « نيترمنيفذق نيهمومو
 ةمرلاو 3 لاه ريحا و 1 , ملاذا بحالات ص لجدو

 لاغالا نمنيحاخلات سه هي لابرتسلا قتل نين لك :
 وا داو مسا دي دمة تور برر 0

 لاضااو لطلا بم ريرضلا ىرب 0 بعشو ذ تورأ نم ما امو :

 بتمميسع

 حاكنو توةمو تءةموهذهضغبأ ادم هدف تقم م و رشق ىئ نيبتورملاموب هددو :

 تامدقوةاملادضت رولا( تب وم )هيأة أما لج راعي ورتب نأ هيلا ىف ناك ت ملا

 ش0 قناقنأ نم أن الو دع 2# -

 ملءيف ىلع تورم تيمل أو نود ونوتم+و تاومأو فوم موقو تءهو تد.ءوهف ْ
 تدي ىفامهعجدتو وعاش ١١لاق تس

 ءارحالاتيمتيلاامنا 5 كام زمان امن مسد

 ءادغل لاف تلق واتم داب ست قاهتش أ لأ تراك ذملاه-قىرث ل

 هقهلت ملام دبا او ترام اًده تام نأ نولوتةيالو تمءو ىل_ءاق نع تئامدنا تيل َنا لاقي |
 | هنومأ امم-هلؤقو ةنس ةثسم نالف تام لاقي ةبك رلاو ةسلطاكس كلامة تاو ةاكتذلا |

! 

 ا د د همم ا لس ععم دل هبلقتومأامهيداررامغ 1 :

 5 * ق7
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 ف ما

 ها
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 دين ا
 دق أ
 5ك

 6 خلد بو
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 ١ أش هيف تفكي ىذلا عضومب |تافكلاو- ىرخ أ هدنج ىلإةملب ىأ ةبثو ىلا تفك ؟لثملافوا

 ١ نمتنمكلا 06 را اناومأو تام امان افكضرالا هيف لأ ىلابعت هلوق هنمو مب أ :

 هيوينسلاف )1( ةرتقاؤلخ دير ضو ةنمكلا هنولو كتؤللاوز ذا اهيفىوتسي ىلا ما

 | امهتمدح اودل سلخ هناك ةر حاوداودلانيب هنالرغصامغ الاسقف تيكن عل سيلفا تلأس

 د اناكتاف تنالاو فرعلارقشالاو تيمكلا نيب قرفلاو بي رقامسهنم هنأريغمتلاناو دازاف ١

 ا انااة.ك ١سرفلا "تك اهنملوة: : تكوهفنيدوسأ اكن اورقشأو هفنب رج

 وي طيت 0 طااخ نافءود  ةيرجس طلامع ملاذارحأ ارمعب لاشي ىجمضالا لمان اًنيكا

 ةرجوداوس نما فانا رجلا «امعمأ ع نمثل وانت[ تك ةقاناأو

 0 رعاشلا لاه .زاهطاريست
 | 0 اعيساا ل داوذأ ىلع فاخأى فا « الت متكامل زاهج تنك

 ( ءاهامهفءاتلاو رسكلاب تبكو تيكو فلات بكو تيكسح لهالا نم ناكل اهب ةداعولأ

 لدصولاىفءان" تراصف لضالا ىف

 : نافل هقثوأوهذشاذاادل4ليءىذلا تامسالا «(تنا) ( مرضا

 ْ تصللاءا5 *نأأ تما هنتحتجا|ذا الهم ىند وسلا تّدأو هعمنرقو هيلا دان الغي

 نب ريب ,زلا لاق ملط طال نولو شي نيذلا مظو ثر صل عنو ئطةغاىفصلل !ماللا فب
 1 باطاادبع

 ١
 أ تدفااك ساو تاريخا اما «٠ ا:ةلخ ذا انقل ا:كحار ْ

 د توسا!عرملانمإس اذا #2 موي لك نطاوملا فرب صو

 1 0000 >2 سن أدعي ةكمن طب دفا

 ان
 ا

 اواو هنم عديالاةفانمنآر ةالسانلا ار قأ نما ةفن دح ثب + فو ”ىأ ٌتفللا / .تفا

 مماتلر ةقريص فا ع هقهيجو تما ا ابل ىلا 1 اب هّتفان افا الو |
 تفلالاو رخ“الا ىل_ءنينرقلا د أ ىولم ناك اذاتفللا نيب تفل سنو هفرسمدنأر

 قا1نارسسعلا قجحالا تاغللاو تفعالا لهم قحالا سيق مالك ف ورسسعالا يت مالكفأ

 ظمأ هس ةالاو اهداو ىلا تفان ىهفهرمغ نم دلو اهلو حوزانها ىت ولاء اسنلا نءتوفللاو

 ش ا اقبأتقلا ومحطشلا تفللاو هنمرثك اتفاتااواناهدلاتفتلا وائؤلت ىأت ذل امال دئاصعلا

 ْ هبلا ارظننال ىأ نالف تفاتغتلنال مهلوقو هاقْش هاَمفلو ف اح مولا

 امنالا ماوخ أو ناكل شمربسلتا عفرتو مسالا بسنت فرح ىفو نت ةلك تدا .( تدل ظ

 | عجاورانلابصلا مايأ تيلايدارأاغاف اعجاوز ايضا !مانأ تءلاي رغاشلالوقامأو | !ِ

 ىلا اتسع تدجوةلزنعاهامعتاسي نرعلا ضعي نانونوصنلا سو لاتلا ىلع همسضت | ْ

 ا ةسغللا هذه ىلع تيباان وكسشادخا شادي زتءللوة.فلا.ءفالاىرحانعركو نيلوعفم |

 ١ رعاشلا اه ىننار ىاو ىاعلو ىلءلاولاف اكن او ىنيللاقيو ْ
 ْ ىلام ل> مرغأو هفداصأ . ىتءالاه ذا رباج ة يمك ١ ا

 ل يي آذآ



 2 000 0(تفك) (فاكلالصن)
 - - هيو رب

 ام ملل ممم مس ل مع صل لب مص جم صحم جم ع سم دعمت ب2 ةيجدم ٠١ جم منذ يعض م مس ص حم دعم هادو سام مص

 ليها قر ثلا ماللا اكساب تقلا.( تاق )ل هيف تاماذاح را ىفمدلا ترقديز زوي لاقو |
 . ةراهلغسأ ىف ىتلا: 'رشنلا عامالا تاقوا ترق نخل تاقو تالغلا عالباو ايلا اعرق 5

 لاه ه رمتمك لان تلق هم لوقت لالهلا كي ردملاب تاقلاو ةمقولاوةدب يلا تاقو غدصلا |

 | ةنلقملاو :هللاقوامالا تاق ىل_عاهلامور 50 "ىارعأ لاهو اوءلقؤ كلو اوتلذناامأ

 ىا!ءانيفلا ن نمتالفغملاو انه دعب لمعتالم ادحاو عذت ىف َجااقوثلان متالقملاو ةكتاهملا

 رمش لاه تُدلقأ لاق , داواهل شيعبالا

 ا نك“ رانا ىلع قلنالأن قب 2# هناطي٠اسنلا تما اهم لات 0|

 ١ (تنقز انهدإو شاعار مغ لَيَقاع ردع رتئطو اذا تالقملان أ م نتايرعلا تنك

 ْ ةالصلا يف مايقلا ىعممم تآدناقلاو نبئاقلاو ىلاءثهلوق هنمو لال اوغاذغ ةعاطل توق

 ٍ موشي هله تاق( توق ))رتؤلا توذق هنمو تونقلا لوطةالصلا لشفأ ثي ديلا وانو نق

 1 ا ماعطلا ن نم ناس الان ديةب موشن اموهو مضاء تقلا مسالا هنا قوانوق

 ونكت اتفاف تق 7-0 ءابواولا تراص فاقااريسك أف. "كلما ةثرقو "هلل تدقو لل توق

 ذوسألا_مم "اة مت 1 0 توقلا هلأ سنها ةتنساو ةنافكأ قىأشعغلاو ا نا فوهر قرتزافهتقزر
 .ة رسال 0 عضوا '. ةمراوذلاه بانل اهمعطأ ىأة:ةالرااتتقاواذكب
 ١ ةناوزو فل انف ةتاول هانا والسوم. 2# اهيحأو َّك ءلااههفرا تلق 0 1

 0 ! ةلادرو و رعاشلالاق هلءردتقا' ئذلا ىلءتافأو'

 هراطت ار 0 01١ اًةمةم هنءاسإ ىلع تنكسصو 7 هلع سفنا|تففك ن خط ىذو 1
 هلبقو ادا امر 00 : لاقنو انرقمئن لك لها نأكو هنوق للجد لك طمد ىذلاكر دق [تمقملاءاّرغلا لاهو ا

 ٍش 0 2 .:(5) تلعت ذة كنأو هلدهأ دلاوئشلا ظقاخسا تيقملا|

 2 1 0 . تءعذو ةرو-_:ءاهوبرق »* اماذانرءْمأو ىرعشت ل 1

 ىعو : تنام لآ ىلع ىلا تدس « وحاذا "ىلعع ؟لضنااىلأ ا

 يغتالا 0 ا ةريصن هن ىلع نا نال نال“ ملاب نم تاءعامفرعأىأ |
 روم عل ل الاودعلا هلا تبك لا ةيلالذالاو فرصلات .كلا عتب ( بنا 7

 0 قو 0 : قوفر»و ركبلاتوص تكلا 086 هسءربص ىأ ههجول هتبكو هذأو هفرص ىأ

 3 يغمر بضغلا نملحرلات كو. .انبل .اع1.هجاصاذارب مكسلاب تكيرع هيلا ف تكا ,شضقكلا١

 الا ىثت كأم سدح انان أ[ لاسقي ,وءاللا مف صا دي دس ار :راسا كلذكو تغردقلا تنكوأأ

 | يم يأت كة( ِض رك ةقوقلا تود كاملا ىفةة؟ةكلاومد دعى دام ظ
 أ ام هو ةّتعك ةأيماو تعكل بر ديزوأ ناتءكمعجوارغد.ءاج () لدلبلا تعكلاا
 اوت !ثءدمحلاقوال مق ر هم اذ اينك شالا شل ”تفك( ت فلا )تاريصقلا|

 هيلااوهظاع ,- اصناواعردفصنرمهز لاه ةفطخ ناطم ال نافل الان وكس انبصأ

 5 د-:«ءاهلطف تفك ءاشد :ه# "ابصااهصانتى هلاك ةضافمو 21
 ْ / قوؤيسا |ثفكلاوعرسأ ىأ تدكصو هفرص ىأدهجو نع هتفكوذغلامءالهد ةمامتاو|

 |ةرقيل ددقلام . كبلات تقكلاو شكو شكلاشم ع. رساكأ ترفكو تفك لجرؤ ديدشلا|



 ظ لصتلا ضو تك ى رم الاهتغو هطغىأ“ الاف هتْغ تا 1 نين ناس ل

 | أ ونأ لاقتو ملثم ىىمصالاو دحاو ىنعمي طلغو تاغالار ءالازبا( تاغال 0 هافخأ ىأ

 | اهريغب لكشف طلغيف ةماكب ماك تأ ديرب نأوهو لوقلا ىف طلغلاو باس تاغلاورمع "0ك

 | نر شالا لنم رولا برشا مشبع الف لع موقلا يدم أ ذوب ماداذاى مي ٌ 2

 | هءلق ىلع لةتاذا ادع هتمغد ءظااةتع تع ىءتيرمهايمإ] و

 إلا ىأهبأرب تاتفاو لطابلا ك.اعلاعاذ ذا”ىلعنالفتأت ا( تأذ ]) افلا لسن الا ل و

 ٍ ||| مهريغو تيكدلانباو ب زوبأو هرعوأ هكذا“ ارومهم عمن فرالا اذهو هند ةساودرفتا ها ءدد دبل هكر رو

 ا تانرد قت اضالو نيودلات ال> اولاف وردم نشلاما وراها يركت نأ[ وس ل تدير هنورو : تن قرع

 ار لع كلا تف (تتنل تونا اريغ نم ةملكل اهذهلصأ نزكيوأ .تمملا قفار ير» . سابام لوو
 لاراسكنالا تاتفنال اورسكست 1١ تتفحااو كر ردهو( ؟) ىدضعت فلاي تنتفو توم 30 يور

 زيسات!نمتتتفااو تودفلاو ةدن 0 ريا ناو كالو كاَتاَقرأ ١ اناهف حدو
 أ ةدسحاو ةتخافلاو تفل قان كلب لاسقي دسعوب ل اكرر مقل ءوض تخف تنال | ةجدو */:جدةلاوزم
 | ءايفو تارفءام لاقي بذعلا »املا تارفلا .( ترف ).. قاوطالا تاو ذنمتخاوفلا ها 00
 ْ ناذتاكل قي ( تلف )) (6) لب دو تارفلا نات ْ يقولوا رهن اتارغلاو تارا :ت نمر مرام 6

 أ رح 1ىهلادق ورهش لك نمل دارش ةالفااور ديالو ددرت نع ءنكملا ذاة أف ىذ او سعال ا يجول عز
 : هريغ ه2اؤأو : ىعع تلفناو تافتو ئذلا تلفأو مارطاروهشلاءدءدئذلارهشلا نموت []] همت 0 تاني

 ٍإ منين تتم ةًاف تامىأهلءاف مسيملام ىلعن الذ تاتفاو لقا ىأ مالكبلا تاتفاو اهلع د 3

 : ءهافرط م ذرال تولف ءا كر تاصلا لبثءداذ وفلا ديد ايل ىأ نال سرفو أشدأ نادر... 05-00

 لاشيو ل رار تاوغا1توذلا (تون) هرغص نمهسال | 9 0000

 ثيح ىأ مفتوفهقزرتهلنا لعج لا ةفرخ .لجر عش حب وذكىأ تاوغأ !!ترومنالف تلم هامل يتب

 طوعبص| نيام ةجرفلا توفلاو هغلال ثيح ىأ عرلا توت ى نموه لوة:و هلال مزالوءارب

 .لوشت رقؤين مراقث ا نودئذلا ىلا قدسلا اوهؤ توفلا نملاةف!تاسفالاو تا وذأعجلاو

 ٍْ 2111 قود أ نود و لءعبالىأ+ طع تاتفتال قالفو هم. هناف ىأ اذكم أبداع تاتفا

 : قأناثنشلا ثو انتو هيهتاف ىأهلام ف هملع توفت" 5 2ع هنلع تاب لدم

 .اًوانفتهراههمىف نوس الكلا لاه تاكسل ني !لاقو واؤلا مب .دباتوايقتام سم ام دعانا

 ْ !انوانضتوأ توالت ديزؤيأ اسيأ نكن اولا زي دسشلاتر انفكيىرتعلا لاو واولاارستفف
 ٍ نودهلا مومض«لءافت ل عافت لعاشنا نمرذ هللاننال سايق ىلءوهوانغزم كووول خب

 0 : فر ا!دهىف ىورامالا

 أ اهني ىأ ثيداسالا تقينالف لوقت ثيدسحلا تقلا ١ (نت) ( نا" )
 | ةصاتمفلا تقااو ةومنلا ىريسسمهلا لاثم ىتبتقل او تاق ةنلعا لسخ ديال كي دسحلا وا
 : 0-5 هقأ كلاش جنك! انعلس م١ م ءااضأ ةمقو نقدةر دلة ةثقةدخ اولا

 ش تاو نير غلا ىىمعال ادب شن أو ضع ىلع هضعن نس ا دل انوزق ترقي مدلا ترق

 لئماأل لع ىلعت ترافق مد 5 هلاكزا رغءزااهيلءْنشي
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 ١ : قاطاارعشك ندشؤرال
 . توسلاةذهامذسأ ل ئاس « هتماعم حزما بك ارلااهيئان : ||

 ئذلاتانصدقو مئاصا!تئاصلاو هئاغَ_الاوة لاسآو ءاضوخلا ةيدارأ ةلالهثن أ اغاف 6
 تاض لج ركاذكو تودلا ديدش ىأتدص ل> رواسب وصتْتَو هلاذكو انوصتوصد |
 ْ .*يسعقفلار اظزلا لاق .تاصراسو
 نايرالاةتاضرشصاذانأب © قوهسق قرف ىنناك. |

 رثبوناط مولو فاص سكولا وتلا رثك لان ىلس-رو لاملا اريشثك لاملل+ر مها ودك اَذهو

 ١) )تدضلاو نيعل اريسكب لءفاواك فاصوال ا هذه لصأو فاح ىلجرو عال عاه ىل+رو ةشام
 واولا نم هاضأو سال ىف هتنص بهذ لاقي ميقا! نود ساسنلا رشتس ىذلا لءهب اركذلا |

 رك, ل_هف ىلع هوارم-مك حوران م ب زاؤلاه م البقامراسكتال ءابتياةناامتاو
 سانلا ىف هنوصرشتتا اولاقاجرو موا_هملارك ذلا نيب وع وعملا تودل!نيبقرفالءاشأا
 م وفااتاصنملاو توصلا نملعفنا وهو لبقأو تاحأ ىأتاصن اف ى ذمواوذو هتدص يدع
 لاف ءءانسش لقا هنأ تح ءانف الادعب هتءاقتوةسا اذا ل_-رلا تاصنادقو ةماقلا 0
 ض رعاشاا|
 انتامناف موق مث اماع نيعسستو ©« اهّشاع ةدمنهلا نامهد نب زمور
 اناق ىذلا باشا !خرشهدواعو 0 هام دعد سأراداوسداعو 5 ظ

 نيئيشلا ىدس ا نم لذبأ ئطة غلب ساملا تسافلا (تدلظ) الا ل الا
 ء اف ناديا 4 ا
 تاقفءانوأ فلاب ام_متدد تادف كال نيسلا تددر ترغصو أ ثءجا داف ل ا. ةدتسالا ان |

 ا
َ 

 ا
 ا

 ْ ' سطو شاسط |
 هنءلاقنو ةّرمدءبةّرملوقلاهملعدراذا ادع هكعب هع تع نقلا 1 د اة

 2 1 هي 4 58 3 8 )ل ( نيا لس ا

 ىدالا,تءّدع متاونأ حو اناتصهناضآو اناتعان الو تاعاتازاموهملع ل1! ذهل 5 لاب |

 اذان رعترغب خرلا ترعا( ترع) يفرق ملاذا همالكاف تتعتو تع تعلاقو هاعداذا |

 هتفعي همالكت فعو (؟) اهرسكمأ اهاولاذا اًتفءاهتنمي هديت فع ىنتدالا ( تذعالا
 تثدعلا ( تع قحالا مهري ةغلىفو رسعالا ميد ىف تفءالاو ةنكللا نمهزهستكي ىأ |

 ةضطنس لاس, اك فوضوأربو نم ةّممع لاسةد لزغمض ذل ىف لعضأ اردّد_دمفوصاظفل

 | امءوعلا نطفلاراغالو لاهو في رظلا بق راد شتلا تموعلاو رعس نم هلءاسو نطق نم ا

 ٠ نا كلذ هلوقو نعام هبلعزي ع ىلاعت لاقو لجرلا تنعدقومنالا تنعلا تنعي( تنع لأ

 تنءدقو قا.شصأ ىف عوقولا اذدأ تزعلارانّرلاوروجفلا ىءد مكس: مننعلا دس
 (() تنعمو تاءعوهذ هتنعأ دقهضاهفئث هناصأ اذا روم

١ 
 | ءلا ىلعلا لاسقيو ريغ هسنعأو
 | كدر بلطيءاج اذا انتم نالفىفءاسو

 حاج

 ممم رب حصل ضخ 21 5 2اس وعم م ملا بجسم مسمع

 6١ ل
 اسف تق ةسل

 0و 01000010790 س11 0 ظ
 "|| لرزامار برجوا( توص ]ل ىرجتريغوعو هب سب الرغق ناكم هتيقلاذا اتمصا 5 - + داب يي 1 وه ف عج

 / | با رطضالا ديدشلل تاترععرو تاّرعةرب لاقي برطضاو عا اذا قربلا كا ذكو ترطضا



 تستقل

 (تمص) ) 6-5 ادي

 متاح ار عءالاو ياس ديارنا ىدنلا ىف نيديزملا نيرامنانتشلا ١

 ىدعالال وق ةحطاوذاوموهامنا خيل

 رباح ى آن امح مولو 3 اهروك ىلع ىو امناتث

 أل ع لدتاءالا ىف تناك ىا'ةتفلا ىهتونلا ىف ىتلا ةتنلاف «١ تتشنءةفوريصمناتسشو

 لو#:حرسوك و نم فو رص ءناكشوو ناعرس كا ذكو "ىذا ا لهفا | نع فورموم هنأ
 ||| اساننى أس اناا نماتوشش عمل ساحناّنِإ لا ةيواجورخاذ ناعرنواجو رخا ذن اكسو

 الا مذلابل-برلا تضش دقو تا عدلباو قدق .لاتضشلا ( تضث ))ةدحاو ةهلدق ن ماو د

 11 .تثو تنوع ذ || تعشنرسكلاب هيت مش لاقي ودعلاةماب ح رفلا ةتاعثلا (تمثرإ

 هد دس ع حس يسم سس

 ظ أ عادلكوءاعد سطاعلا تدهشتو تءاو ا للي ىأ تءاوشلا ”هلملب نالف تانو ةماعلا

 : 7 00 ىارسك !انمهه-وتمو ءانامم موقلا ع لاو تءصو تمشمو هذ ريخ دال
 أدب لاةيورع نأ لاق اها مساودو ةبادلاعاوق تءاودللاو ةذعاس رعسش قوهو

 ةعافىأ ةيماشهلدتنا

 "تاصأ تازاملاةيةيلخلات شدلاومدصلا ثصلا (( تنص )) .( داصلا لاف )

 0 و نط ل نت اوماق ثن داس ىفو هعضاش أ[ ىأ ان امص

 أ نيبملا تسلا( تامل يسج" ىوقفىأ تاتفصو تدّمْفَص ل> را( تفص) 3 ركبلا

 أ نع ءف نوكي نأزو و لمقص ىأ تا اصف سو ةنوأص مم خاان تلف هنن ميل" مضاولا

 هيرمذاذ' اًءلص راباص ف ف .سأاب هيزمضو تاصمو نةهدق نءهدر يا قا حردا 2

 ميملاريسكي تادم لج نع عمل اوريمتحصعلا نيكسلا مذآانتلدلا و تاص وهو ه
 ْ ىلةطلا نب هاع لاه وراح مو "نام كا ذكور ومالا ىفادضام ناك اذا

 مد2:0رواغااامادا 5-3 ىتولا مون تءااصملاانإو

 '| هتصاداحدقلا قامت اصو ءاملاريثك مسدملا لملق ناك أ ذا تلصيق سهو تلصي نيب ايمو

  نموذيدشلار جلا نءناتادلاو وعلا يدق اا هةذكراذا سرفلا تاصو

 انتومدر اعد تودت تمص لدحر يس !تاصااوداؤغلا ديد- طاطا لدا

 ! ترو ؤكس ١١ ضي تممدتلاو تدك دلاتعدتلاو هلثم تعدأو ١( ) تكمانامدو

 ابىأةناكسوةتامدت هتمءرديز وأ ا ا!لثم مضل 5 هَ: :يهلاو(؟) تدكس ىأت 6.

 يلع مولا نمتانؤ هئاضق ىلع فرشأ اذا سمالا تام-ىل_ءنالف لاقيو تكسو هب تعد

 ىأ 10 فم قت ةقناننو رعاشلال اه 0

 نهذلاتماصلاف قطظانالو تماص هلام لوقت داتا ىو رنواهك ارذأ نع فرش ىلع تنك

 الأ توعضل ارث اهئاثمللا نمتمادلاو (؟) : هلسنل ىأ مغ او لنالا وطامنااوةذفلاو

 ا (ىنونتلاور عنب لنا اوه) لاقو سرذ محد اتوءدلاو توضاوا غعسيل تنصاذا ىلاعردلا

 لئالااهناك لم ءادكأ ٠ ىلعتومدلا نمزاف ىرأ تح

 ١ نة تعملو ةقالغا مد مأدق تغضم ناو انأهتص [ذقو كفوجالىذلاكمدملادسعوبأ |

 أةدل_ةتيقاو تودا شعوب هتقاديز أ رخ [نول هنول طلانضالناك نول ىأ ميه لمكل|

22 

 هم#

 وم حا مح ممم تم مسسااب دسج تممم 0 امص ممم نصاسسم مح هع ريسسم حب

 تعدا

 ا

 ا



 11 رم (نيشلا لدم
 سس بسس هس مج سس سمعت دس مدعم يمس د كلبا ا مصمم نمل نسل امم للا ديل مل ارا ا ب م ا ع

 ادردأ نسا ضعاماذا تاكس هه ةملمج ةيحنم ىردزتابخ . ةيهادالحرركذيأ

 نم فرم ىلع ىأ حاط إة ده تاكسم ىلع تا :كلوةبو ةمحلا طدل ثرن ًانىلا“ اهاانبهذو | | ٠

 نم“ ىتيامرخ 1 تدمكسلا لأبشم تءكسسلاو هتكسأ يع ىأ هناكسس هذيءردي زو أ اهك اردا |

 لكم وشال وهو :تدكس |!لاقفدتثي دقو ثادود عمار شعلان مةيللا ف لدلنا|]]
 هنأ اكر يشف سار يعشلا نم برمذ ماذا تالا (تاء) هيدةعي الكا ذ دعب ءاامواضيأ | ظ ئ

 يي يسم سل لل

 0 اعلسأ ةعصقلا تاسلوقتفظننتل ةعصقلا بناوج نم عيصالا,ذخؤرامةتال لاو .ةطنح ||

 ىدلك ةعب سدقولأو هفناعدج بعوأ اذا تاسأ ل جرلاو هسعدس ىآهفنا ف.باانتاسو السا

 اوطقو 8 علا مور || ءاتسسلاو (1) ممعلا | .نعتقاأ ًااذا اهدي نع ( ماض ارا تتلسو رعاشلا تامالا نبا '

 1 ف” نسير ترس دبا موبار تو بابي صال 'انحلاد_ععال ىلا اةأرملا

 0 5 ع + نعدر تسلط 7 هن دا لمدن دل ىأ طوس ام هتلمو لاق ىنءعقولو تويسنو أ

 لا هد ىف هجويو ا هب دهىأ ام لاشي ريكا لهأ مم هتودملاو دصتىأ أ مضلادتعسي تهوى ب رظاا|

 2 كاقب تري“ هدسصق ىأ هرمدتو تماسلا تعسل عب راهي ل لاو سد _لاو رظاان ريسلا ثعسلاو ُ

 “.٠ هاه( ملأ نيسسلابمقتاكل_جرب4لوة”نأنمظاعلا تممدتو ءوشلا ىلع ىلاهتدلنا مساركذتيعتلاو ||
 لاهو ا نمذوخ م هنالزيسلابرامتخالا بلعت لاك امعبنيشلاو

 ١ حيال اوبدجأ موقلا تنسأ ( تنسا) راك أو مهمالكى ىعنيشل اديبعوأ

 فاعنو#:بماكملاحرو . -» هموم ديركلا م ههالءلاورع 1 :

 0 ومأعأ اذا موقلا نسأ هاو ةنييو دب اوقرفل ءان ؟ءاولااودلقةنسلان ههل_صأو |[!
 هه وة:ءاناهويلقف ةئلاناهو دبس وذاةلصأءاهلاّنأ او مهو*ار هلالافو عضوم ىف :

 0 وت نومكلاتونسلاو ريسملا لم اقتنسلرو ءاتلابة نسل ميباصأ ْش
 ْ الا لاك لملا اسا ل لو [أ|به بحر اا انين

 ا ادّوةءنأم هراح نوعنعم هو موس سل أ الت وسلا نول اوه

 ةأحا ميكا ل جر جور اذا امن لاقيوروتسلا لاثم تونس اوغ لوقي برعلا ضعبو ١

 ظ هلامةرثكو اهلام هلة ةعرك |

 فكرص لعف هلسدلو ر وعلا صرغلا لاما نم تيئش هئشلا( تأشال ( 00 :

 تئشالو سال تنك « طاستاوهمدلا فرسشمر دقأو

0-3 

 ةعرع] ) تقث) هب هين كر ١احن 0 هبلح رارفاجرمصة: ىذلا تنئذلا "ىدعدإالا لاهو

 ( اهدنشت هتتشو ٠ تتشنلا كا ذكو وذم تشتساو قت ورانا شو اة ث هالا تشو قّرذتم ىأ |||

 .: ظ البا فص هيوز لاق قّرفتملا تيتشلاو ىرعأ اوقّرنىأ وقى تششأو ا ا

 م طبلا طاع لاريشت ىشو + انس تقرط ًاواعم تءاج 1

 تامه دحاو نير ديم كان اهئ وا لوقتو ىلع ايشأو تش موقو لغم ىأت يتشرغنو |

 | نامشو ام-هامتناتشو: تشنمانعس ىذلاهنت دل !بار ءال ضاعن 7---

 ١ : رعاش !ا!لوقولاف امهتنام ىابشلا ةياا يمال ا لاغ هاما وولدت

 مس ب



 (نكع) 0 (/ءاتلااال) 7 0

 [|عمشتلات 0 اضأى ذم ؛ لاو قتيسلاو ةقأنلا ىف -هبأ |

 هنعهللا يكدر اطلت نب رعغفرأ

 000 ل 8

 سا رو دك * ارك عل

 05 لمافا اأو ثلا توريسلاو تيرايسلا عجلاو رفقلا ضرالان 0

 1 اجد ورح أن اود ريسو توريس لج ردي زوبأ توريشهلام رحارا

 || ةوان تدولاجر ةتس تت نوحاتحلاو نيكأ انسملاههو تيرا 1و لاجْر نم
 0 | اهريغد:قلوق:كنال لادإاهنمنمغدأو ءان نةدشلا دعا نطل دا از 1

 | ىدتعىأةو كو لاجر ةتسىدنع لوقت تيكسلا نبا لاق ساذدأع -هللاقؤ ةشادس ا

 ةوسنلا,تةةقةؤ ذو لاجر ةتسى دنع تاق تش ناو لاق ءالؤذن :تاولنول الؤهنمةثلث ]|
 |[ امه سدزف نأ ل قح اددع لك كل ذكو ةؤشنىدنءوءالؤهن م ةدض قد ءىأ ةمسلا ىلع .ش

 نار ةعالددع اك اذاأن ناوجولا هيف كة اه-هقوفامو عددسلاو ةعسق3 نمو ل

 الالم ةنبقا دنع لود ريال عفرلاف ثالثلاو عدرالاو سهلا لمنانعجن ه درفت

 0 مام ارم 0 او )1 ) ضفللانوكي الو ةوسنو لوقا هو“ ىرهزالال أف )0(

 ءا اب نيسلا نمل دب اىد اس لاف ن هو تسسو همس طفل ىلعدا. اناس لاف ن مو ند_نلاىل ع رات ها نين وتلا عم

 |[ ىطقت ضضةت فو ست نابست فو اهيأامأ ىف مسهلوةكءايفورها ضعب نولد يد دقو 6 3 5

 |ءاهلاب«ةساهلصأ نال ءاهلا بان فرك د: تءاامأ و. - ىترمستر رمت قو ماد عسعل” فو اذه قرط: خلا تم اامأو هلوق

 | تسلا يستك ااذاهنز اك ف لحرلا تص-أ دقو ماركات هسلاو تددلا 0-0 . بابلا نءللهف لأ ق يسامعم

 كعذمو بنو ودم« لامو تاذهنم كل دق رونو هل صأ“ تاق اهضصمأ اوهد:ك-و |[

 تفاعوأ ةصسالا لانا نم عدت ناو رع نءاينامز ضءو ٠ قدزرفلا لاه
 عيشنال ناك اذا فوخلا توة-* ل-ْزو ه' فهم لثمهثع هنرمثقاذا م للا نع مصشلا تدعو

 فورءموهو لا تدعو -اذهلاق , ىنادعللا نس1لاوبأ لاك دل مسا ( تع ْ

 تك ) سالب مسمللا ولات اممم مالك ض عب اوأمهتساامجدمهو بر هلا مالك ىف || يت فخشي ا(
 ةيورلاف اضيأديدشلارم كلا باصسكسالبلاو ندا 95

 "تبرك سه ذرأ ةضفوأ 5 تيدعم فاخ ىصعي له : ف

 لاه ,عانف:رالادنددشلار امغلاضيأوهو مدالا,تابالىذلا قب را تاجا 0 :
 نكسىا انانيض-احرالاتاذساديزوبأ اتيتضسلا عطاتا ارت ىهو (0)ةيار

 | تكلا وو ف نيركاأ ادااةةسهتف سيري سكلان نا 1 (تف-) هَقَرَو

 اولا تكسو" قفط تكتوذقلا هةكسلاو“ :هتكلش تك انو: :ان اكس وانو كسو اتم تكي 1
 تكي غلادجرلام اكن لو تو بضغلا ىمومن 2ءتكسالب ىلاسعت هلو هنمو عرس 00 ا :

 > نجار لاق (غ) .. تكسأ تاقماك لف همالكع امنا !ذاف .فاأرمغب | مرالل ماقال بم ىأ (]
 05 اةيهلانب انعم ناكل ا وكلا 553 ارد 23 ١ قرفااق١ ؟.. ٌسءاهرطناو

 أ توكسلا مالا تيكسلاوءاد فلاب ةنكلاو هريخوأ هضاب تكسأ قلك علا ةتكت او 4 | تصلاوتركلا نيب
 لاو غدلي مج كف ؛ رعسشيلاذا مشلابت اكس ةيسو ىدتوك او تيكسل جو لؤقنا 3

 | ممم امس سم

 هلأ ىأي# البا فمر )2

 تتدفق



 نو موق جرب (ناادل)
 . مصمم جن اتيوممع دمامس ف

 رلالاق ءايروأاتي نتهثب ري اىبملا تيد.( ت .*) (رسضر نحارلا لاك .ءابرىأ اب نشب رباىصا!تبر ..( تيدا .(
 نوال م تسر اشو معدرملاو « توع تداو ذا اهدسع“

 ةترااوريز اذن ااضيأ تولرلاو دلل !تودرءالؤعو دلنلا سير ترلا ار ءالانبا( تترالا
 ترفهتناهندأو ةترهنامأىفو تترلا نبت رأ لجر ءنةلكشاو مالكلاةفلا مشل

 شفشالا لاق اناقروام اطنءانكسح ذأ ولا و ىلاعت هلال اق ماطتسا تافرلا ( تر
 ”تفاذات وذ موهذئدلا تنردنم لوقت | :

 الأ ىأتتزتن اهتز اذا انراهتزأسورعلا تتزءاّرفلالاف (تان ( ىازلا ل مسسم# )

 تذزلابةملطم ىَأَةتف لمةَرجلوشت تفزمل اهم هو ريقلارم دك ا/تفزلا 4 تفز التنييزت

 تةكزأو 1ه "الم اتيكنيذيرقلتكزو ةءولع ىأ ةوك صدي رق "ىناصنلا لاق (تك) ا

 تدّمزلاو تءمز نماضرهصربةل اوزحا رلالاهر وقولا ثءممرلا تدءز هتدلو مالغبة أر 1 |

 اا نع هنق رس أامومهرقوأ ىأ سانت مز أ نالسفو تسسزلا نمرقوأ قءسفلالاش# |
 +. زأ ماعطلات زو مي هنهدتدزلاو هنود زةدنح اولا فورعم نوتيلا ( تذل ءارملا ا

 لاو 0 تول نمو صّنلا ىل_« تدم ماحعطو ثيآلاهفتاعحاذا اذ

 ١ اهرتهتيز 0 ع 5 ةشعن كل لرععت واج (فدزرفلا اوه) ناسقنلا ىف |

 فاوزت زك_باواجو تن زلمه دوزادام-و.ز رورو تد ٠ لام همدأ تلعج مودلات زو ْ

 تيزانو.هودس

0 
 توسلاو زحفاتيدلاو ةحارا تلا تس ترجل
 ورعوبأ لاق ليالاريسس نم برم تحسلاو صةعاأ نع :رهشاا لاسرا تدلاو سأرلا احا

 ل.مذقاهلملامأو تدسف 9 اهراممامأ بار ةالاةبوطمو روث نب د.<لاك قنعااوه

 تس عماو هدنع مايالا عاطقنال تسلا مولى -هنسو همن“ بريش ااا هير ا

 ىأدوهلا تةمبسأو نود الم ولو ىل ابعت هت لات اهتدسس ماب د وولامانق تيسلاو تويسوأ|

 ة-ارلادإ_صأو مودلا تامس !اوتسأ دقو رخال ىذلا تاسملاورعون[تدسلا ىفتلخدأ

 مضلااعد بوهذه تدي تدعو: لوقا ان امسم 1 انلعحو ىلاعت هلوق هو

 اساهتوا دماناك مث ىوس 3-0 5 رد لاو مهو و رجأن الاف

 ليلعلا كاذكو هلع ى ثغملاو تملا تز.سااو رابغلاو لسا ءاتباورهدلا تامسلا اولاق]

 رقملا دوار يسكلاب ثدنسلاو توبا اوحأرثك 1 ىف هثمع ضمخي اضل اك قلم ناك اذا

 | كتيس علخ ا نيتسلا بح اصابث ب دا فو .ةيئيسلا لا.عتا اهتمىذك ظرقلا. غول

 لأ ذم :.لاورعوتأ باطرالا هعاذا تيستمطوو هلزيدس ف فدو حاجا رغو

 لاق هقحلت» اهلأّننا ىرتال !ثدنأ انلل القا الإ ءاسلاو( ئش لك نم مدا ءىرحلا ىدنيسلاو

 ظ وان راتغس رج نبا لاق ةافتيسا يلا

 ابا ودزللا #2 هماءعوغبال لاللات .1

 هع د حسي حج لإ ل ١ يمسح ماممسسل -- 0 ا < 1. ع ع ربل مس رح ةسحو عمد هل ان ع ممم عب ص
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 ْ هرأس ل ثم توعىح هقنشاذاان اسمن اسيهن ًاسورعوأ (تأع) ( نيالا لدغ



 (تعن) مرر "تالا طل
 |توخاونابحلا عجباودكمسلات وخلا( توح ل يفتو دسف هوضوزولجا تحر نكسيو
 | دشنأو كغواراذان الذ ىتواحو هلوح ماحىأت وينو لاي امل واحلا في وف
 , ىلامنءو ىلهأ نعةيوثلا مود .« :ةهاد:ادمر ئتؤاحت تلظ .. .. . باعث
 | عوشللاٍتابخالاو لءرهيفضرالان نكمل تبحلا ( تبخل 4( ,ئ 0

 1 0010 و عضاول ىأةتبخ هبفو هلل تجلب
 لاوعتا لاق نسما | تي ينديحالا

 ينس سارا #« املا نمالذف ”ىوةلاىل طعد سدل

 .رعاشلا لاق اسا ىأن الف تشو

 ١ 1 ا ديلواكناف ١# تع تاو نعلين

 ا تورذلاوثارخأو ثور عيب اوا هوغو نذالاو سأغلاو ةربالا بق: تر نا «(ترخإب

 لاهو ىذاجلاليلدلا تركو عوسنلا سور قاحلاتارخالا هدفا ريا

 ترارالا نهالدلا ىلغ غي لاقو ترا ىلا م اكن نلا تن رالاهنىنغي لبو

 توما ا تف( تفخ ))اهقرط انيلع ف لواهانفرعاذا ضرالاانترخ ”ىا.كحفاا

 انتاشح اًفْحتْفحو تفآشو هذ تكسو همالك عل طنا اذاَتَف ترملل ل.ةاد.ولو نكسأن' وفخ

 , رعاشلا لاق هم تفل ال انارس !تفاضلاوةتفانخلاوةًاق تام ىا

 0 تفاناقطئااوروملانيوناتشو *« تفا نود اره بطاخأ
 .لاقو هذخ أل دصلا ىلع"ضقناكأتاتخاو ى زاسبلا تان( تود و

 كا ذآ 1

 معا سم م حل

 8 00 اذاباخملاة انو " لدا الا تو موتلاىرع !نورح
 ١ تو باقعلاتناخ باقعلا حان ةىودزك دم هانعمو ثوم طفان أ اولا اهعاضقنأ

 لاو: ءئرذا ل -رلا ديد تلا تنا واوان او

 تاون ىأرلا عممز لاجرلان تى د # تلصنم لك الإ همف ىدة بمال

 تالا لازاملاسقيءار ّرفلا هصقنتىأ هنَوَح لثمهلام توتو ىزاصنالازيبج نبت اونو
 ذخ اذا ثَوْي وموقلاث يد تان نالذو اهقرسسف اهلك يأةاشلا د_عيتأشلا تام

 || تاخيبارعالا نب الاف قئرطلان وعطقدو نورمس ىأ ليلا انواع م ماو هظفدتو هذم
 ْ : نأ ىأ ل حرلا تامنو هدعو فاخ اذا لذجزلا

 7 : : . ىثعالاة دعو ادد وءار هملا ت ثلا ( تش د( (لالرس)

 3 ,..الرنوكسأ تشداا بارعالاوريسحو سراف' ”تاعدق

 0 تلا جامنك جام دوس 5 ”تستادل نمهندخأ 0

 نتف نيب عفو قاغتاو أ ىمرزاوهو

 د ا «(تأن) ( لاربع )

 اذاهطعذو ها ذوهن أذ لستم اتعذهتعذديزوأ تعذ) يأس مدا ف قبح ا

 تركو تيكءانعن تيذو تيذ رهالا نمناكن ولوقية دسبعولا ( تيذ زقسا د كاس ًاهقنخ
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 1( 8 (ثح) (ءاللا لصفاإل

 ةفرط لاق لةعلا تياثلا تديثلاو ةحتخ ىذا

 هعقهبلق ثدشلاو #3 ةلداوفال ثدمهااو

 1 توا رسكلاب علا تن تا ( اتسئراص ىأ مضلان تينا هنم لوقت
 ثنو ملا دق ١

 (|| كلذوةورحانلاو نهاكتلاو مصل ىلع عمن كك تبحلا ( تبجا) ) مير
 مي 'عاقجالةب رعلا ض# نم سلادهو تلا ن هقرطلاو ةفامعلاو ةريطاا ث.ددحط اى و

 ا امتوع داذاّتو- توح ىلا لاسق» توح ىقاوذفرحربغن بادو قانا

 عمهم _مئاما لاق اداودلاءامظلا توملا,تعراك «فاسكلا دشن اوءاملا ىلا
 ةراكملا ىلع ماللاوفلالا

 نم ”ىناو نصفلا نمقرولا كَم تاساوا شلات 6 هاا )

 لاه تاتحأ عجاو عيرذ عيرس ىأ تح سرذو هلا هاغ ىأ طوسفل ام هدحو هوغو بوث دا

 كلاوطىرش ىف رظدعاو بلا ”ىرذثز ةباربلا تح ىلسع ىلذهلا

 هل. ةهلوقىلا ىرئالأ يللفااب هيرهو دو دع هسفنهبش ىعصالا لاق ||

 ارا شعل نعي * ف مه ىلع «ىءالمن 0

 قدزرذاالوتامأو هنء”تاحام' ئث لك تاتحورئانت ىأى ثلا تاحتو |

 تاتلساو عرامالا ست دارس 00 ادوعص قود داو كنف |

 ْ) و ا فرح ىهو ىلعذ تو "ىشاسناديز نب تام هب ىعمف | :

 0 اهدعب مالكلا امبفنأ اشيش ب ءادّنافرحنوكت دقو واولا ةلزئعةفطاع نوكتوذيا ٌءلاو

 لكشأ لج دعام ىت-تهلبدي .« .اهءامد “يت ىلّقلا تلاز ف لاعاك
 | اهل دأ ىت- ةنؤكلا ىلا ترسلوةن نأرامضايهصن ليقتسا ا لعفاا ىلءابتادأ ناف

 لوسرلا لوةءىت> اولزازو ٌىرقو تءؤر لود لاحق تنكس ناف أ ها دأ نأ ىلا
 مهاوقو هلاحدد.هلوسرا م ىءعالاحب إل عقر نمو ةياقيلعج بصنن1لوسزلال وقد و ٍه

 ردا فورح نم فرح لك نإ: تصو ماهةمساآللامفاآتفذ.-ةلام َج- لص مام

 معو مذك مفر نورمان ها سا

 ١ هير هنرخ دقو دي دشل كل دل ثري لاو ناذحتالا لص تورخلا نولءاسنن

 لجرلادو دمرْغُر ود أتينا مالا ( تفح ل ةزمه لا لال ال 5 ةنرحل>رو

 «اثلان ثدّما -ل_ةةالو ناذخالا ممم تيتلخلا (تاح ( قدلا تفااو نيوكاريصقلا |

 فودااتلحو هتيضتئد تلو هةةلح ىءآرتلحو مالا ديد تدلحاولاةامرو

 3 ولت( تح هن دلج طوس ام هتا-”ىدصالالاق هتيطعً ان الف تاسو هلق نه

 | ىذلا قزلا ثدحلاو دي دش ىأ تجب ب ضغو نيكس تلانتج موب وهف ءّرد_ثااذا مضلات |
 امناو ترجل اوهذ تر نوسلا ىف ىف لع اذاف كلا ال نوح اوذو هيلعر سا

 ردكت ىأدقفلا ننتوا لتلا ناققلا نول ان يور نا راب ا



 (تنث) (ءاتلابأن) هنوبولا

 تان نمآ تا لاشي و ةأح املا ةستغامملاو ةأخ ىأ ةنغب هتسقلو هأب اق ىأ هّمغي ل وقت

 ا «بلغىأ ةخل اب هتكبإ وفينعتلا وعسإ زقتلك تنكشلا م هن انك ىأودعاا

 تلبهنملوق:عاطقنالا كير عكا, تلبا او هتلبي فلاب هتلب هنملوقت :عامتلا ت 0
 ىرفنشاا لوقو رسكلاب

 تاتن.ط اذه ناو اهمأ ىلع « ةسقتاءن ضرالا ىفاهاذ ناك
 رعاشلالوقو لوطن الو لعفتو عاق" ىنءيرمس كلا ءاور نمو*امج عظة ىأ

 : ةتغي هذخ امم هم تمم رج ةغلي نوعذملا رهملاو هاولاو تان هريعالاتورامو

 | لاف ىأت اهب وهفاناتمبواتمبو انهم هتهباضيأ لوقتو مهتودتف ةتغي مبتلي ىلاعت هلق لاك
 ىلءتاق اهلعىتمارتالاىس مخلاىب أل وقامأو تروه.ءوهف لءةيلام هلع
 ماللا ريس, ةسمالاءل اي ناتوملا ةدموملاو هدم مالكلاامغناو هماعت جم لا ةدال ةمدقم

 توماه_مم مدفأ اوهلثمضلاب توبوريكتو ره داذ ارسسكلاب ىلجرلا تهبو هت اغدسساوهو

 هلاق تءهبالو تهان لا ةءالو ترم« لبر لان هتالرذ كسص ىذلا تبق هؤانث لد لاه اك

 ٠ لاوقأل ثم هبويدس نع تدءانأو تام 1و زبن سيرملا ع لي نلدكلا

 ,بغصت ف لوقلا كاذكو تيوب لوقت ةاعلاو هز رسكيا بأ تبدو تب« غصتو لو داقأو

 زحارلا لاه لجرلا لادعاضيأتيبلاو اههابشأو ئثوربعو خش
 تن مأفريغربك أ « ترام اهعزئأ اذا ىلام

 رعاشلا لوقو ادع اوالعج نامس اامهنال عفا ىلعايشي اةصالم ىأ تدب تدن ى راح نالذو

 ظ فعءري ميشابلتا قوة ثمر بأن * هما ىطاارهظ ىلعتسو

 ||| اضيأت وسلاو توسااكلذكو تثابزي_2لاسقي ”تاغلاثئانلا وملةلان هيتكرعش تدب ىنعي

 ىلذهلا لاق هيبامهمهيحاص هناعتش مالا

 لاسء سا شوم ثنشاأذا ااه: :ةعابجترتفلعتماو
 لظلاةبام الءارل_هفاذا اذك لعفي تانوريذم هت! كنان لوقت ةتوسب تابيو تسب تايو |

 هربدىااعأ تو تاسسلا مسالاوالءا ممم عقرأ ىأودعلا تو اراس منهل هفاذا اذك لعفي
 تلوم ةوردق ىأ ةيلئلا تس و لولان م ىذر بالام نود ذاىلاهت هلوقهنهو دل

 "لل توق ىأ ةهلملا ةشوءايلارمسلب لل تدب

 هءلكي رحءاتوتلاو ثوتلا لةتالوداصرفلاتوتلا 6 2( 0600 اا ظ

 برعموهو 1
 |[ لاقيو ىععهتنثوهريغه دنت وانو وانام“ ئثلا تن تن)) (ءانلازض

 تيثتو اهعمموةتالحارح الورم فيفا كود ىلاهقهلوقو هقراضيملاذامةسلا هِأ
 رعاشلال اق باقلا تبان ىأتن'ل جرو ىععتباتساو مالا لجرلا

 هع :ءهن اس لزرالن اكص اذار دغلا تدثنالف اي لاقيو «ر قوم وقلان عصام اذا تي
 | تيشالإاذكومكحأ الاضيأ ل لوقتو تامث ىأ كب رحضلاب هل ادعت ين هلل سرو تاموسللا

 . ل. سم
1 
- 



 1 (تغ) : بلل (ءابلالسنإل +

 لم انينأ ت ناي لجرلاتنأ لاقي نينالا تالا.( تنا إل ت ,ومأملااهؤ اماهنمت امه ]
 دوس ىأ تونأملجرو هدسج اذا هنن اضيأ لاقي و ديز فأن بسأن |

 كج 1 رغر زخم ناليطلا تبا (تق) ابلاغ
 فود نم[

 تساهل ع نم هندخأ #َ قم فيصم ظمتم « قباد_هئتباذ ناك نم . |

 هتببههتسي هني لو: عطقلا تنلاو ل ثم تاتبلاو هعسبو ايل سعب ىذلا”ىتبلاو توتبلا عيلباو ظ
 ةدودعم فرح ؟الااب دعم عب الاروسكم هم 0 اذا ضاضملا بايتالذاش اذهو

 هبحو ه3 ثروهدشرهدشو هغبو هي ثدي دحلا "مودل ءيوهلعي ب رشل ا ىف هلءو هدي و هّنسب هس ىشو ْ

 لارتسا ل وعفملا يلإ ف رجإلام ذيج ئدتعت ل هسابغاو ةدد او هغل ىلع ايه دحوهدب_هو هم

 ىأتددم ل->رو عام نال اد انينالاو سلاما دق احتج و ني رمسكللا ومضلا |

 ناركسوو دملا ىلع هيصنو هدذ ةعجرال ره لكل ةتنلا هلعفأالو م . هلعف ال لاشيو هب عطقنم |
 هبلعت تب القز ناتغلامهءا فلا لاهو تدءلاسةدالو , لاك سعأ عطةرال“ىعدص الالاف تملأ

 0 اىأ اهل هب ةقدصو نأ 53 ةقدصن الفذ ق ةصت مهل |وقو هتعطق ىأ هند ودءاضقلا

 ب و هيلع هلا ىل_ ص ”ىبنلا ثيدح موضعي ىورو ةسان الث اهقلط كل ذكو هتنايوامحاص ْ'

 قو الل لاسقيو ةيئاانعسطلاو مزعلا نمل ذو لاق ل.للا نم مامدلا تدب ل نمل ماسيصال |
 "ىراصن الاريج نيت او لوقهنمو زاهطاو دازلاتاتبااو تان وه لوزهملاو

 رظحال ثردلا فو تنبلا عاتمت تاتبلادسءوبأ ةمأعملاو تان مغ ارفصابتهجرو ||| .

 نجارلا لاه هملع فرشأ اذا ىهأ تاب ىلءنالفو تاتبلا ريع مكينمدخ ؤيالو تايثا !مكلع ظ

 كراسي نع درادالا تأ دتااذ است ىلا تنَغَط لوقتو اهتاّس ىلءتنك ةبحاحو

 ' انيمعاملزاغملا ىطعنولو *« اًوارزش سراب نعطنو ١ لاهو
 ىلرعو هريغ هعم س ءاىأ تخزيخو جوزمريغىأ تحب با رشو ف ريدلا بدلا «(تج)

 ف ءدنو ل ك2 هس رعةأصاتلق تش ناو م-اباونانثالاو تنوااكلذكو ضخ ىأ تع

 تملا ( تغإ) هصااخ ىأ دولا هتحابو اح راص أ مضلابئشلا تح دقو تدججو

 ”ىرعوهل لوقيمهضعيواضيأ ب ٌرعملبالا نمت او دو دلا توذملاو ب :«موهوذدملا
 رع هنا. ع معجبو ةئنك ”الاو ق2 د اولا مي ا عاسول تضاازإ ددشو

 امأو ىراهملاوىفامهالاو قاضلا لوقف ءانبل فصيل اتإوعيسلا عدجياللإ هنال فورض»

 ةبلاهملا فرصتك د_اولا ىف ةّس اثم اماييفءامااّ ال نافو رمصخ”نيادمو “ىدجاسم |
 هل فدد ىنعالاعأ ١( ( )0( لاقو ليلدلا لَجرلا منابر( ترب ) بسلا" اهياع تلد ذا ةعماملاو اانا

 ةاوهجم هماهع هنأدأ هلوأو درربطلاو ل سلاة 3 ثمءازلا مفي ترا او سأل اضيأ تريلاو ادهة,نأا بمب تربىدتيال

 رم ها 4( تهب سنا وم ةتددعتسااذلب ارباع تمتترنا ذي زور عضوم تل ٍِإ

 لاقو ْىَس *لاذل افي نأ تغبلا |

 غبلالوعفن نيس ئش هظعأو #3 .ةنغب ىردأ لو اونان مبنكلو

 10 حاد 0 9



 هداشنانا وص كرب نبا لاك . 9

 ةاطق فدصد هن ال ءانلابىوأتو

 لع هأ
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 مضكضكءابلا نوكسب لالا( ؟)
 مك فتك اهريسكب ىناثلاو
 رم هافالؤملاهطمط

 كثساىل_ءالوقو ىرينءالاه

 لاق رهدلانممدقامديريرهدلا

 تن ارك ذ ىف ىرهوملا دو دقو

 0 السبب ركذب نأ هقحي وانو

 ينم يسيح
 نماولدبأن هلوقو لاق ةدْئاَز
 بج ناكهنال طاغ لا ىدحا

 بسزو لاق تساةزمه عطق:نأ

 اهغناو هلقدرلو ديز ف أ ىلالرقلا

 رهدلا سأ عمرهدلاتساركذ

 رمها ريغال ىنءملا ف امهقافتال
 فيط م ةراشاسوماقلا او
 ها لوالا يهواادر ىلا" و

 مم هلاهإ

 م 0س

 (تنأ) (ءانلا بان) 1
 صو ممل 2 ١ ممم ل تصمم ل يمس ك0 ما صسمل يمس همم ل يمصحملا تلا ممم وسما

 ا 0س سمح

 ألك -كركلدكو سانلا هران مت ىأت يهم ل-حرو هدنعاينهم هئلعح اذائ لا هملا تدب هر

 ا ظ هلع اف مسن لاسمفو اولا ىلا ءاسلا نم لق: الل جرلا بوه مها اروع برا فاول
 ْ قابكلادكتأو

 ل توهم قافرلاءا طع الالذ مهودنيك اسمبغزىلاىوأيو (1)

 || بانيه س.كاصّناىأ بو. .هنانعالا تي دكا فو سانلا با ميىذلا نايا بومهلاو

 | ىعارلا باهأو. ببهتءناج ىأءايلاريسكي ناسهو ب اهو ةباضو دب ومهلبجرو ىصاعملا

 ْ ةفرطرعاشلا لاف وريعبلاب باعنأو عجرتل اوأفقتلاهبحاص ىأهفخب

 ديلمفاكأ !تاعورلصش ىذب .« قو بمهملاتوص لا عيرت

 ىذه! لاقتو بوهمىأناهمناكمو

 لاهم بانهم قرخىواهم » هدعب ىلعانما از اسأ

 ١ بحرأو الدو ىهاهاعن : لافو ىلبقأ ىأدلثم ىهو لخلل ارحز تاهو

 عامتاب سلو بابي بار لاق يو بارخ ىأ باس ضرأ «(بن] (اارف)

 | تماوهو ضعي ىلا اهضعدررتم دواملان نمدخت تناك ةيئاملا عوردلا بانلا (مضلن)

 ْ ؛ ( مثلك نبورعو») رعاشلالاه ةءلبةدح اولا سن

 ْ . طلعو نمق:فاسأو « .ىناسلا لملاو ضسا ااةملع

 |بايقردلا قانغمتس :زيوأب ديدان منك و دوال نيس نم ناك ام كس باءلا لابو
 ْ يللا بارلامعدنأ فو 5 صال دةفياس لكم هملع لاقو

 : 1 ىتيسملا ل هدو أ لاق داخل كلذرسم !لصالا ىف بامااو

 0 نم رئاقلاانموبو كون ديك نماابنعيب

 تسييس سا ااا تسمي هللا _”20<1012121

 نمو 5 00 ييجلال تا

 هنأ يتلا تبر عضو تاعؤاس نم ةيور لاق ىسععملك تبآو ( ؟ )تبأ اوتدأ

 هدإاّتسا ىلءلازام لاشي ديز وبأ ( تس 1( هنم'لعفم ةثثمو ةح انهيلغ ىأ نأ هوي

 اواني ىدحاا نماول دبافر مدلا سأ ل_ثموهو نونحلابف هرهدلزب ل ىأانودحم

 هل ىلال دمنأ اوت سط سطلا

 ْ (صقتيىأ) ىر لّدعو ى م قواد * رغدلاتس ١ ل ناك قمل ازام

 . هناللثم هفرصو ههجو نعم بحاضيأ هتلأو هصقن ىأ ذل هتلأي هقحهنلأ (تاأ)
 همس ىأانيدتتأ اسس لاشو ءالعلاننررعىلان عىديزيلاامهاكح نامل امدو هتماد

 'ىرتال ىلامتهلوقوراغملالالتلا ىعولابنلا تمالاو عفترملاناكما تمالا (تءأ).

 ظ !تمأداخ ءاقسلا المال وقتو عاسفتراالو ا.مف صاف االىأ اتءأالو مرعب
 || نار1 لافتوقومئأت ومالنا وهو لاة:هنردقاتمأ 'وشلا تم ما

 ةنسيسمحع 93 ل 2222222-2-387



 14 (به) وا ولا مذإ)

 ا بسيدهتلاو باذهالاو قالخالارهطمىأ بذهملجردةيقننلكبيذهلا ) بذه ]ل ا

 ْ سدةأ ارو عا لاو مالكلاوودعلاو نار ريطلا ىف عارسالا

 قرم ةياورملاحرخأ عقو هلوق بذهمجرخأ عقو هنءرجزالو ه ةردقاللو بوهلأ طو للف ظ
 بعت اسرهم هريغدب رهو برغ دقورارفلا برهلا «(بره) لمخلا ىشمنم برض يذمهلاو ؛

 ةردطوللو بوهلاقاسالف أ ىأ نراقالو نراه ةلاملاسةبو اروءذمباهذل!ىفدح اذا لسرلا نرهأ تدكبلا نيا

 بهنمحوحأ عقو هئمرحزالو ]لب وطلا قونلا نم تاينزهلا 4( بحره )ل ئثالرساقعبدراوالوءانملا نءرداص
 امخربع قرع !هياوز ل"ءاقزو ادشنأو عطؤم مسا اضن ت اجرهو 2 قافٍباجر هلكهتاهشنت(1) نا رالانةمضفلا |

 رحرلا/فاوااديربةيوروه( 1١ اروع( ؟ )ةيدرهلا ( بدر ١ اريضخ هيلارالاعادام باجر مب نسللاوأ|
 ريوق مداشلا | ءىرلا ىوقلارمسعبلا بزوهلا («بزح) نابملا فود متل ابر نمي درولاو 3 17 ثلا 7

| 

 ظ

 ا

 2 اةالّوم ه4.ءط نت 9

 0 7 ' ميز تامل لاش :رطااةميضهلا بضخ زب ا بلشت ادوعلا تزوولاو ىئدعالا]وقىف

 ىقمف باج رهف اررفهرومدم 0 ا نت :
 همر اودل ردبو ةردب لدم بضح عمل او مراهم كأ“ !م6تدضه

 فدصوىذلاقرخلاىلاريمضلاو. | : بخوهلاو ساوسولاو عيرلاب وذ « هرهسيو د5 هك تابف
 درج اذ مر | يذوب كامو ورع ىبآ نع دعبو دعابو عت عئت ل ثمبضاه عجوحو بضولاو كورب»

 قرتخلاىواش قامالامتاهو || أ بضهورطةلاد_عيرطقلاتايلج هو به باضولا دحاوو ٍباضهاه دحاو بيض اهالا 1 بوكا ا 4 معلا
 وطللا دعم ىلا ةقانلاو الدااو

 ةراسملاو ةارابملا قهولاو
 ءاورةلاو قلخلا ةعقحةرومطمو

 ه.عطق ثع را همط كان ىعهمو

 أ ىأموقاباوضه أ لاسق» زب اوببغأ تاشتلودسن اوذافأىأ اويشتعاو ثب دلل ىف مولا

 يتلا راياضو يخون جار ارا لا وجاب ىلع طسملال يلاة بس ولاواوماكت

 ةفرطلاف قرع ازيثكيلا سلا فهلا لاشم

 رذعلا لّسااذا تايضهو 7 حتوروك ذ د عانع نم
 ظ
 ا 1 ْ

 هللا قال را أ ويرد فلو بيجاما (ه ةولأب أ ا ,ةلا'هلد وطأا 3 5 ه١ ورم

 1 55 1 ىبعمهنمو بواهموو هبله تفتناذا سرفلا تبلغو باهلاريثكلا سوف !!بطالاو هريغو
 0 نمد ةبلهو هينشتلا لعوهو ”بزأ لم .بدصت ىأ بلهأ ماعو ةيئاهملا ونأ ةرفيص أن يبلهملا

 أ عبرو ذىأبالغموبو رطق رطق عمهدرانلاحببرلا هيالهلاو ةيلااو ةيلكلا لكم تتش نامزلا

 تنهلل (بح) اناله:اتسملانمامووسحأ . الجز فديدس زوتأ لاقرامو
 رهان لالا ننهلاةشنء اهلي قأ امنه ضاق نكست ١ هلأ

 ني" راب ونا ان طروتوب كانو طب نوم# كنب“ انضتنونم |

 | قدتكجص رتلوقتدعبلابوهلا .( بوه ]ل .ةعمنيو زن نب ةعبب ريد سأ نبتةلي دج

 مرتسإو سسس ل ب يي رح يس رم ا ب م

 مالكلارثكلا جالا جرلابوهلادسعوأ وهنبأ ىر ديال ثم <#ىأربادبوه |

 صهالاو هباهيهباذ دقو ةفاخلاو لالالا ىو ةياهملا (بهدال راثلا ينو بوهلاو ا

 يي نع تريخأ ا ذاو نينك الا عانقجال فلآلا تطةس باخ ءلص أ َنالءاهلا تب بههنم

 اهت رسك تاقثو نياك سلا عاتجال تطةستنكسالف» ءاملا مسكي تنبه لصأ وتضتنلق ||

 هيف ىأأ قد انععو ىلا تدمبتو كلة بنهمؤئلا اًدهو هنلع سةئاسهاق امىلا

 لية منيا لاه يفوح |
 0 (؟)رصسلا,ءادصالا تيواتتاذا اهكرأ ةأمو 0 فتك ةامو ظ

 ا

 بمثله قيتامدلوم (6)
 لعسفلا ىلة نةانأ اهنبتأالكأ

 ىنيمال ىردملا لافو اهلا
 رمهاةءاهمىنالعال ىاةاموملا



 فرع ادهم زج يق علت(

 تدعأىأ تنهرًاوهامناو

 شءاهلا ف تد>و اذكه تعدأو

 5 : 2م هأ

 اذك نيءابونيءاهبهتبهه()
 ىتلا هيلا نود ىرءافلا ةذسن ىف

 ءاسهب ةنيها مناف درعا تعقو
 اهألطخو اهضرتعاف نسءابو:دحاو

 ىذا ههزحصف سوداقلا ىف
 اهارىتاا سلا فانع ىسافلا
 حراشلا+.طعدرف ني ءادو نيءاعم

 توقاب طخ ىتلا حامعلا ةضسن ناو

 ||| اهنالاهيقوثوملامه 1نناح

 اركصز ىأةضد ىلءتابوق

 ىورهلا ىلسهسىنأو ىزرربتلا

 ىفيل_ةناكةدحاوع 50-6

 ٠ ىساسفلا هادا ال سودهاقلا
 ىلى سة اماذه بلا ىلءاتنءّدم

 ةقناومىلوةناوةجرتو رم نم

 امها .و نيءامب هنوكىف ىسافال

 رسهنهلاهه حاشولا

 [بدعإ ١  0الابل 5
 محصل 2-05 اسس ا هيجل 3

 مس رح خس

 : |عيباوهناهت عقنتس لئلا ىف ةرقن غفل ان ةيهوملاو ىدملااذهىف لفت مالو صضامهنم

 ١ دنس ىلع ةشومءام ند 5 انا ول هد[ لوذلو رعاجلا لاف بها .

 ١ ندم اب زيم تهومو « ٌندرأ عن نتدخأدق لاهو لبر مسااضيأ بهومو

 هلاومال ةسبولاريثك ىأ هباهوو باهو ل-رو دعومى فان أم ىلعدصو ملل ةءذاشوهو

 ا 1 ١ رعاشلا لاقل ماد ىأئشلاهل بهو أ دسعوبأ ةغلابملاءاهلاو

 31١ ا ويعوغبس وعم 5 تيهوأرصاوائاوخر افلا يلع

 ٍ 0 ءاسهلا ف :بهوءوشماعطلا ىلمهىل_-رلا دنعا3 هم ناكاذائثلللاةيو

 ١ صف أ هيف دوال يو اوداها دعم ىأءاسهلا ركب بهوم

 يارا لاه عضوم مس

 اماطمنيسهوب ىلا ف أ كلامو 9 قوشجاركزت ىناسنأ ل زاحر

 ٍْ هلال مولءانعم كل 1 هوك ولو ةن لد 0 ب د(

 : دو وحأ“ 1 ند جازت تا يداما يضيف و

 ظ
 دو

 ا

 10 ا ل (ِب» ( / اهيرسنالا

 ا نءلوةنسمهااو بومولا ل ءالذكو ةريغل ارمشت ىلا عبرا ةيو.هلاو تجاه ىأايبهواب وبه

 ٍ | مداه يعوتنا نبت نيا نم عانس نبأ :تاقكناك نال ذا تنمح نأ

 دل لاق اشن ىأ انايعرم لاق رمغبل!بهوا ذك ل عي قفط ل 151
 ْ اهم ءاهجتونللا عمح ارءامهص هع انكم امزل ىف ناسهانهاف

 ١ ماس .هود فمسوهو ةيرسضلا ىف هو: اًضمو هيزه هّتشو .هابهف خا راو فلا تززهو

 أ انيأة هولا ىدصالا لاه ة مدت لاقي اك ةبضح ىأرهدلا هةهذل دبات ثءاضيأ لاسقو

 ||| اهضرسكحلاب يبيس آلا به لوقت لمفلا جاضرمسكلابةيهلاو رصتلا نمد ةعاسلا

 ْ بيقول ةعد (؟) هتممهو بمومو نامهموشو لم بنهاو دال ننادااءا.هو |

 ١0 تابوا :ايفيبوتلا قب ئبصالا لا ىاز 8 يمنا عزعز 1

 وتلا باذهو وللا بدو فة مهد :لهتاةيدهلا (بدع )ب توله ل 9

 اهرافشأ ىلع «ثأ١٠ نم تدثامنمعلا ب دهو ب ادذذوذ ىا ب دهم سةمدو هوا روط.أ ىلءام

ْ 
| 

 : | ١ ارت ري ةمزالك تيرم ب ديلاجتيسلا رات لكل لسرلابدجالاو 1

 , (ديز نب ىدع) رعاشلا لاهو ب اولا كل ذكوءاقرامااو ىطرالاوو رسسااو لثالا

 ؛نفلا تادهنافثلا لعىم ؛#* . هر رهاطسا:حصو

 اهانمجا ىأةرثلابدهو اهلج اب دهاهب دب ةقاسنلا بدهو..هةعسل فلا بادهوأ
 ظ طوب هنأ حصو دولا دارأ اذا هتميدامباصسلابدبهو لمقثلاى وهلابدنولاوأ
 . حارلاب ماه نم هعف دب داكن 5 هيدمهضرالا قب وذ فم ناو رخ نب سوأ لاق |

 رصةبو 3ع لا دل اريدك, ايدنهل! دب ذوب أ لاقو لةبةادنهو امدنهو لادلا عب بدنهو | 1

 مك لا

 (تدعز



 آو عض 1 مال
 مولع ماب ةممعلا عسسل ممم مر 2 اع مم مسن 2 ييسسا

 >.ةايسلامو بّداو لاهلام تازادتاذاسولوملسرم تليرانتدل "الك ابيف ل

 (١)بوظومن اب وجماو ٠ 0 يجامل 0

 ممم صح ل صج هس ل22

 ايظومنادرقماوقالاو ضرالاىب  ه 31-0 لا 0

 ضصرالاىرك 0 رفسيف منك اذا ىءادبهبو ىبمكسح.لءبانوم نادرقايلو بأ

 نا مسامات يني ساير ن ضبا
 مصمم ع هم جم ع

 بدعو ضكربسرفلا* اعو" درأ مهننمهدلب لذ ءالج نالنواب بعو أ تيكسم تصداا| ا

 | اعدجهقلاهعدج مشلاى و هلدأتسا أ هفنأ نءوافهعدج لوقتو هدنعام ىمقأب ىأ |

 ئشلاٍباغيتساو ا نتا وتسااذا فنالا ف ثدي دا ىفوابع وهأ

 :جارلا لاق قجالا نغولا ىنءدالا (بغ 1( هلاصئتسا |

 أ ةمرئااو ةوطتلال تلا“ امنوأو عاتا | طةساضيأ بغولاو بنو ماخنولا عاشروبالؤ |

 ْ بقولا(بقو ) هيوغو ماذلاب لبا يغو دقو مضل له ااضيأ بغولاو امهرتفو

 |هانمع تبقو لوقتا متر شن نيعاابقوو هتعوة:أ دي رثلا ةيقووءاملااهيف عتبي ةرقن لل#بحلا ىف
 رفءنندوسأ لاق بغعؤلا ل ثم قالا نقولاو: انراغع

 تقو هوك ٠ انأث او ةسغأ 95 ومكحمأن ا عفى

 بلكلااهر اهن مشو هنع . »تهزم افدازلا ثيم تاكأ
 اهعضومتاش دو تءامئاذا سعشلا ترقو لَوَدَت لد ىأ (؟) ايقو بتيئشلا بوو

 (8) نسما لاه بقواذا قساعّرش نمهوىلا.ءعتهوةهنمو سانلا ىلع ل دمالاظلا بقوو | ا

 اوغاج ىا مودلات قوأو ةسبقولا ف هتلخدا اذائثلات ءقوأو .سانزلا ىلعلخ دانا |
 ىوهطلالوغلاو:أ) رعاشلا لاه“ نزامىبلءام ىقولاو سرفلا بن توص ب قولاو |

 نوذملا تاتش أ نيب فاي( ؛ )ب رض ىقؤلاى ججاوعدم مه (ىيالسلا
 كلذكو ةشيزال لبالا ىلع بوكر لا مولا بكوم اوريسلا نمالباب بكسصوملا (بك)

 موقلات يك اولوقتو تدكسلا نبا نع سكول مزلاذاريعبلا كو أ دقو ناسسرفلا ةعابضج ||
 رظاواذا كو او مالا ىلع لجرلا بكوو . متقباسا ذا كالذكو مهعم تيكراذا ُ

 | لاقي ناجردوةدْؤتىفةمسشم ناك ولاو ةمماةااةيك اولاو باصتنالا بكولالاقبو هيلع

 باو ال ناريطلل اي هتاذاربت اطل بكو أو اهريسىف قئعت تال ةرك اوم ةقانو بوكو ةيمظ
 | ىنامشلا لاق اهدالو أو اهل .:لبالا ةيلاوؤ والا ةءرزلا قورعنم تينت ةسعرزلا ةبلاولا

 لافو ٠ هيف لخادلائشلا ف ثهاذلا بااولا |
 3 : طظععرهد نان نا ىتفلا سيو :» مهرادف ايلاوارعتمأر 00 0
 ةيلاوو لعفاارداوف ناب ىف هركذ ناكام انئاك كلا لصوايولو باب كلاكللا بلو دعو

 وا اد يكاولا ماالاو - ا (بد) لجدمبا ١
. 0 

 (ى- هسلاع بظو دق ىأ( (١
 تكس /|نبا نع«مفاملك أ |

 داشنا باوص ىربنبالاقو

 بو د2 نطمل!بءط» ثد.لا

 هو هذعيث واط :وم هلق قالاو

 هعفادمسوود مكر املا يش
 بوظومقدولال.- هلق غار (1ناهإ

 3 هع هياوص(؟)

 سس ءاف نع
 ها ىرمضء!اىأ(؟)

 ىل-ءىبنقولا فاق تفي 4١(
 ط2 اكتم ناك او با ولا

 ثانءعرم هلة: (مكهرضغو ف اؤأ ا

 نيب مانأ اهب برعلل تأكهئأو قر

 4 ركو نزام "م

 ا دالونما ويقف كالا اةلطنم ذي ركع شما مهشعي |

 ل حامي 6



 هلأ( )١

 مهاوقتدنشاف هللان ذا

 بانو مهل ىهو نيكس« ىلع

 رم هأ
 ' ملكت ىأ يلادشرحةرت(؟)
 ها ةيرهلاف

 عسلا بجو ىرا مرالا لاه ()

 سعشلا تيسوو ةيسوانوبو
 راد ها تياغىأانبوبو

 (بطظو) يلا 1 ٠

 ٌْ 0 0 ١١ ةيمأ لام دعاقلاواولارعس

 [لاقف ريم ل ولم نم كلل ىلع برعلا نمل جر يلدو ىجمصالا لاه و

 9 رجراهفظ لبد نم تدير عان دمع سدا كاملا لاق ةرمسكسةلسرلا بوف. بكيل اهل

 ْ ر+بلودعقاذاك ل ءالنولوةدومهتغل كل دكو ءانلابءاهلا ىلع فقوفةسر عل اديرب تن رءهوق

 || ةاهظاذا ةدابسو همنوا رلاهاعرو ةداسو ىلعهدعقأى أ امدثو هبثو لوةتو نايئوُم

 أهمحوةساو هللاهمحوأو ابوجو بحب مز ىأئشلا بجو بحو ]) اهلعدعمعمل

 1 بءعونأ ةءمحول او بوف عدس !تيجوأو ( ؟ ) ةسسمج ب بدع :عيبلا بحوو ةعطماولا

 | جو باقل|ب حوو كيج و تءفوتس ادق لاسق تغر ةاذاف ال وافالو أ ءذسخ أتم عسبلا

 اثل'لاه نا.للا بح .ولاو نين او ةئللا مف مح والعلعاذا لج رلا بحوأ وبرطِضا

 | ةسيجولاوةبوجو مضلابلجرلا بجو هنم لوقت تحوالو مووسال ىداعالا بواط '؛

 | يونج تيجو اذاف ىلا عتهقالاه ةبجولا كحتلف هبنجب لثملا يفوةّدهلا عمةطقسلا
 [لاقيو تامو طةساذا تملا بجوومهع ار كا .اومىلاموةلا حج رخمهلوق هنمو
 ظ رعاشلال اه باو لقال

 ظ 7 تحلل نع ٠ وبهام اريمآ ف وعون تءاطأ

 |تبجواضيأ لاسقيو هءاهتب رض ىأ اسجوب ضرالا ه,تبجوو تب ا ىأس ملا تمجوو
 دقو ةبجولك أينالف لاقي ةيمتلللاو موملا ىف لك انىذلا بج وملاو تيعأ اذ اىلبالا

 ظ «(س) ةسه'هل#_لاو موملا ىف بلح اذا كل ذكو كل ذاهدوءاذا ابمجوف هب سف: بجو

 ىلذهلا لاه برو قرءوهذ دذىأانرو برونق رعلا برو ]

 بتمص حاصمو تاموزخىلهأ ه برو قرع ىلا ب سنت تستنت نا

 |بر "ام عجب اوزمعرلانعرو ز م ههلابرعد_قو برعم ىسراق بعثملا بازل زو )لإ

 | لاقيو ا ثعرتكت يسو أو ضرالا تسو ( بسو زممتلاذابد زاصو تزمهاذا

 |ايورتتلا جو ساب والا سانلا نمباشوالا ( بند ) رسكلاببسولا ا متابنا

 | هللا هبصوأو بصووهذ بص ول جرلا بصو دقو ضرملا ب صولا بصو ]) نوقّرفتملا
 ألو: مادىأانوصو بصيئشلا بصوو عاجوالاريثكلادي دشتلاب بصوملاو بصوموهف
 [امصا ونيدااهلو بصا وب اذ_ءمهلو ىلاعت لاق هيلع بظاوا ذاسهالا ىلع لحرلا بصو

 ٍ هيلعاورباثث اذا ئىذلا ىلعم وهلا ب صو أو انها ذي اغالة دعي ةيصاوةزافمو اتادءا 0

 |لاق هقوفاخعذلادلبوهو تدكسلانبالاه ةصاخنيللاءاةسبطولا
 ْ اى ةوكشلا لثل لاسقيو ةردب ميطلا داو ةوكت نبل هبف لي ىذلا ا و

 باطوريثكلاو بطوأ :لدااىف بطولا عمو دأ لا ةردباالثلو ةكعنعسلا هيضنوكي ||
 1 ]للا را مكر داولو * انيرسءالع جيف سقلاو ها لاه

 . || بظو ( بظو )) : بطوتاذامئاكىدنلا ةهظءلا أملا *ا.طولاو ىفاما لجرلا بطولاو |
 ْ | ىراان تاؤودتاذاةيوطوم ضرأو؛ *ا | ىلع ةرباثملاةمظاوملادبزو»أ. ماذاوطوئذلا نع |

 ف



 (واولالسفإل 0 0 و (بنو)

 1 1 قماوف سف تانفالكا 0 اهعسل حر غرب لا هتع ملاذا تبدأ رلاع
 هلدأو لل ةريسم كن :ن اكس ام ب ررقلاو هلو مونةريسمكنمناك ام بوث! لاشي . 0 ( بشق ىثوم حان 3 ٠ مبون بخ نم هزك ذ|ت قرأ ظ ئ بي وذو أ لاه دعبلا ف الش برَدل | فلاب بوذلا تيكسلانبا
 3 مول لكى أت ىتلاةئانلا ىجلاو ايرقالوابون مس م اهب تفكر عج ى ىدخأا دسأ لاه دز ولافأ]

 لاهو سرفلاريغ كلذكو امهرضح ىف ناسرفلا ىراش نأ ةهاسملاو بمنأام ]|
 باكلا كاذكسصو م (هالك هولوانات اذاان الف سام لاب منو فورح لاش مهتبهأن ا

| 

 نبارلا لاه بيتلا تن- امل لدقاال
 دا لدتسو# 00 2 ل ا :

 ايقستؤل ا عا ها لوطا كل ذب تدع“ ل تح

 نءهن ونس لاقو بان لما لاقيالو ةمرف تراص ىأ ةقانل تن هنم لو وق تافصلا]
 أ تاواولا 2 امالقن اراك, فلالاءدهنالو اولي« تخف هسا . وبان رغصتق لود نيتفومللا ١

 ْ )22 هنم طاغاذهحارسلا نيا لاق ْ :

 انأو بدي بأو هئشملوة:ءا.كسالاو ضايقنالا بأولا (بأو ) 6 روسنا

 رعاشلا لافو اولا نم ضوءءاهلاو هنمايستسيامور اعل اوهو هيا ىف نال ف مكسوة ١

 اراعوب هنأ هسأرب نيدع ه تأ :ةتس قولا اذا 0

 | كماعط املا .ةفد دز اهل تقفي عفر مدسأ نم عيسف ل ارعأىدنعىّدغت ةرعو لاق

 | امصتسا ىأ لج رابأئاو واوءاتلا لصأو هلك ؟نماصتس ماهطز ىأ دوت ماعطب ور عانأا
 ىدطلا لس ءنب ةذو» دج ىشعالا لاه ل_عتفاوهو

 امضرو أ حاتلا قو ممعئاذا 5 ضشتمريغ ده ةدودأء نم

 اًضيأ هتبأوأو تايزلاتايعوملالاثمتابئوكلاو هئم ىدكسي العف هر تلعف ىأ هب اوأو
 ٠ : ْ (ىلعتلام ا <

 حاشرفالو رطصعسنل ه حاضر ىمعلا أو لكب :
 ايو مو (بشد) ءاملا كت ةرذصل1 ىفةرقنل اذيأولاو يظعا اريعبلا بأ رااداقبوا

 0 ( 0 ) هريك ف سي لاهو بثولا لم بدثولاورغطان اثواب وثوو

 بثولا,كردأنودعأالو . م-مساهلتقأن ىرأاخ ْ

 د ميم هع تحطم جلا للا ١ ا تسلم مص سل

 || نأ باهتنالاو باسهنلا عهلباوةهنغلابهتلا © ب
 ا مسا اىهنااو عع كك ذلكهورغانو هومهتو هو.هتناف هلام لجرلا ب نأ لوقت ءاش نماهذخأب ْ

 : ىلا ن نهباننلا 7 ساآلا به . كلك ع دتال لاس, نان الا بوقر د هذهأاذا

 1101 هنأنو ساسقري-ع ىلع اضيأبوذوباسد نأ عمللاو !ٍ

 لثكا فو بيلا عمجاو قونلا نمتنسملا بانلاو(6)مهدس مقل بانو بان هيفرثأو«دوع 3:

 ا ميار ءاسابدخلا باب ودار واهل تاز ىناز للا هد سولاوان اكلزشي ْ

 ئاوعاربلا ىئواا دن[ 1) ]
 0م ءاصنملابدتلاننةناخللا

 مثاداعىأ باع هعجو( 7

 جداوةلاءامانأ نموغلا فو

 فران زنييوابتاولاحمهالكأ
 رم ها

 ضع نماك ايا طلغهلوق(؟) ٌ

 ناك ةغللا هذهب ماكس ا برعلا |

 طيلغتا ده سياق مهليلشو ويش
 هه ىلإ هب وينساح ارمسلا نبأ نم

 ىءملاب ها مهطملغت فهل قفا اوم ]1

 خا ىلعادر دش نع رم 5

 ىرب
 رعاش يقل ود نيب ف رأ غ( 5

 ها

20 
 امش حولا مأو أاخ

 ةيسب شما قران «نم عوف



 (بونإل (ءابلا بان 8
 دل دم ميس سما

 ١ نسفنلا ةبيشنلا دعوا ةيالولاوةيالولا لئمردصللا فلاب والا ريسكلا,ةناقتلا بوبس | |

 ضالا نومهم ناكاذاتءمكسلا نيا لاه سناك ر امم ناك اذا ةسقنلان وعم تالف لاقي ||

 هتيصلغ تيقنابمق: تلكو رولا نوعم ناك اذان لعث لاقو رفظي و لو اك انه يع |]

 اغا تنقش ذقوتأر | باق باقنلاو فايضالا هتوص عوسبالثل يلا لعتي توصف شمل 1

  2ةزءانأا ههه همةلاذا تم ١
 ىل_ةماياق 9 تدرووااقن هنيه ة ذاانالفتسمقأن ورسسكلا اب < تيقنلا ةم سل "الات درول دم اسي
) 1) 

 ١  ) 1 0د ةمالعلا لحرلا اضي ناش !او باطريغ نم هملع تمص تمصشاذا ١ را خيو لايت
  0رام 3
 0 3 ١ ايقاع دا وير ٠ بئاغلا, تدك باع :

 أ قي راللا نمبكتدي زوأ ( بكن !) "برؤتلل الطايف اوراسدالسبلا ف اوبقنو
 ا وشنو هملعنو دعب مهلاكت مناك اذا ةياكشت بكس هموق ىلع بك ذو ل د-ءائأ ا وكت بكسر

 فلئاورذاملا ةرثاد بيكنلاو تمنع رامى أ اكن ةراخلا هتبكنو ءاو رعلا سأر ||

 لطالاىتاد رعميمكش « ترصثامل ورا كضتو 2 دسللاه
 بكتتو هنت ىأ هبكنتو هلزكءاو همعل د ءىأأ 5 بكسر ابك اكن تتركي |

١ || 
 نالف بكنو ةيكن هتباص ألو ةئرهدلا تاك ةدح او ةيكتلاو هبكتم ىلءاه اقل ىأ سوقلا

 دعب عدرأرتاطلا انج ىفاضيأ ب بكااذااو فكلاودضعلا مظع عمم بكتملاو بوك:موهذ ٍْ
 نع بكنتىتلا ةبك انلا عب رلا ءاكنلاو عفترملا عضوم لا ضرالا نم بكسجنملاو مداولا ||

 ظ ءاكتو .برزالا ىعمست بوثملاو ايصلاءاكنف عبرأحاررلا ف بكتلاو .مّوقلا حابرلا باهم
 ْ اي مراةورمما مران اسكنلا ىعستو ةءاصلا ىمست لاه لاوامصلا 00” ِْ

 بونلاءاكو .برزالا ةصن ىهوءامر للا ىعستةرقرويدلاو لامثلا ءاكتو اد انو دزيت د |( ىف<؛ ةديسكءابل اد شب ةخ'ةلوق ||
 دولنا لكلا ءذهنيب حانت برعل نال ءاسكنلا ةحن ىهو فهلا ىم-تةراحروبدااو ||| لاقي اهلباقت ىأاهحوانت ىباا :

 لأ امك 1. الاد ءادسكتلا و ءوشلا ىف ل#ملاكي رصتبلا بكتلاو حا رلا نم مولا نيب اضعبهضعب لي اهئاذا ارصشلا حوانت
1 

 ا سد دعلا لاق بكسمن او هذاككب كر سكلابربعبلا بكك لاي ةفرعم ىئتو هنم علاظتف . لم هن

 | رعاشلا لاه فتكلا ىفالا بكتل !نوكمآل
 : بكا سأرلا لئام ىزبأ مصلتا اذا « اودقافت ىلثا ىنو دءأالهف

 ' بو... نالف نع بان ( بو )) هعمس .وةال ىذلا بكن الاورئا ىلا لواطتملا ةفص نم وهو

 | نء«لاعتفاودو ىرخإ دع: ىممهانأ ىأاباش اموقلان الف باتا و ىاشمماه ىأانان

 |  0ظ

  0انا. االاءاملادربال# 3 الها اهزمي ديرط "بق ١

 هيوذلاو بانو لبقأ ىاهقنا ىلا بانأو كل ا لانا رسرال ماكر ا ||]

 هيغرءاملا فم تبامتةيونلا نود انة مهو كان ,كتيون تءاج لوقت بونلا ةدس>او ظ ||
 ٍ بناونةدحاو ةددصملا ةبئانلاو هباصأ ىأهباستناو ىم أ هبان كلوق نم مالا مضلام وغلاوأ |17

 | أ عجوهو لهل اني بوذلاو "ىبو د اولا نادو كلا نمل _ءحاضياةيونلاو بوذااو رهدإا

 هيوثلان هوه ىيعمالا لاق ابجناكس ىلا بوذتو ىرتاجنالرفو ءرافو طوعو طماع ىل-ثم بنان | ا | [|

 ظ ا : ْ أداؤسلاىلا برضناب مالا وتعد _معو أ لافو فورعمتقول سايفلااب ونت ىتلا |

 ا تاس يصل يي ع دعم 222492

 م ع <

 لآق ٠



 رعالا بسم وببوعلاا ٌكلرشلا تبصن او ضوزب يومنا تلا نم يلب سمتلار ظ ا

 با ارعال ا همزليو أد - اوامءا هله نم مهم نا.هدم برعلل <. وو دلي مسا ربدصنو رغصم |

 نيديصت تن ارو نيميصنب تر سهو نيميصن هذه ل وةنف فرصنتال ىتااةدرفا اءانعمالامزابأك
 َنيدَصاِب تر ضو نود صن هذه لوقمف عما ىرجتدب رع نم مسغمو ىدهذهملا ةيسسنااو !َ

 هيلاةمسنلاو ني « رمسنقو ندعسايو نيحبسو نيط او نيربب فلوق !كاذكو نيمصن تيأرو 1

 بخ: ,ءاملابشن ( بشن ل اممتاوخ أكاذكو في ربيو "نيب هن اوقلااذه ىل_ع
 ش ديَدلا بضانلا ىمصالام هدعاضي أ موّقلابوضنو لفسو ضرالا ىفراغىأابوضأ مضلاب /

 لم ”سوةلارثو تدضن و( ( دعب ىأ بضان قرتو ددنىأ بضن بهذاذا» املل لمق نمو 1

 لدفت مالكلا و للعف مالكم ىف سيل هنال ةدئازءانلاورصم ب شننلاوهنم بواقمعت بل 1

 بشنتو عن موقلانييْن اذا, تيمكلا لاه ةبضنتةدحاولا حرت (؟) لفت ل ثم
 9 رمض ابعت هبط (( بطأ ماهسلا هنمذ._ذترصم بضنتو ىسقلارصش مدنلاةلسنبا لاق ||

 اءاعثتوانامعتو اسعتوامعت بعمر و بهانحاص قى أ بارغلا بهن 4( بعناال هعيصانه ذا
 (رفعننب دوسالا) لاهو ةراعتسالا ىلءكيذلا بعناولاه ارو ||
 بع [كيدلاوةمهع « اه رك ايءابه-هةرهقو 1

 ْ لاشقيو بعن عملو ةعإ رس بوهثو باعت ةقانو داو بعنم سرفو عب رسلاريسلا ب هذلاو ْ

 عمللاو في دقو ةعرملا مضلاب ةرغتلا (يبغن ) مادقىلا ىشملافاهسأر لَو شنعتلانا ٍ

 ةمرلاوذ لاه بغنلا

 نفت هنهسقي لولئأفلا ىلا *« ةرهح - لكن ءتالزاذا تح
 تب رام هلو ةواعرب همت عوج ىأ ابغذرمس تسحاا,* ءانالا٠ نم تيغت تدكستلا نا لات ا

 ةيقاملاو ىةمااكالذكو لم اف قدر طاأتقنلا ةحيرق لذ ىأ طق ةبغت هيلع :

 |ةءادلا #0 م مساو : ايقنرا دخلا سقنو تكلا نلا ءاأإ

 (ناك< نب ةّرم) لاهو فلاب بةنم ناكملاو بهن ةديدحلا بلو رفصأ ءاماهنم رضي ْ

 ايصعدهلز 5 * هنرمءراطتسلا بقت ل بقأ ْ ١

 ٠ انف نزفلا موال الرا مهلايةيقنلاو فوزا ىلع مدبمت بنما ردة حر ةةيقالاو | ٠

 ةيصلا يدي ردلاه (5) بقناهعجو ةقّرفتم

 بهثلا عضاومءانهلا عن 5 هتساموددالدسم ْ

 روسيا وذ لا هحولاو نوللا اشبه هيلا ١

 ١ بهلار ةاعوا هد ني هناك « هتمقاب روم مرهزأ حالو ظ

 لبو ارسلاةثراك ٌدشيو قش ةره-غنم ةطمت 7 0 را زالاكت وئاضدأ ةيقنلاو| 0 1

 بعت

 0 . هموق ىلع بة:دقو ءامق: :لا عهلباومهتعشو موقلا دهاشوهو في رعلا 1

 لاهت تقلا يان م نءااءسشثاتلق لف ذاسفن نكس, هنأت درأاذاءارغلا لاه دباتكبتكت ]|
 7007077077077 م

 ؟ا7/
١ 6 

 !١ ير و

 -1ا

 لأ هفافشأ تن راذا ريكسحااب ريبعبلا بقتو ةمشن :هتلعس ىّأامَشت ن دوُدلا تق هنم لوقت

 : ْ بيقثلاو ةءاثاادض همقاملاو قرد ىأ سود 1 نقلتا شنو هريمب بقناذلا لالسترلا قت

 'قدو اذكىبدصت هيلا ةمسنلاو هلوق

 امنال انعن رونلا تايثان ىدسصت

 نال أن امفاهفذكو لصالاك

 ها ةسرعلا ىف فرعام ةبسنلا
 نما هلسو ىربْنب نعل #ةنا ذك

 ناسا بحاص قب رفالاروظم

 م م هابرعلا

 ها ءارصعلا ئععانهقرخلا( )١١
 ىلوةناو

 ا 3 0 ا

 ما هئلان مذو وأ فانه

 ةطقاسةداملاهذه طاهمطهلوق
 تددو وحاممعلا مسن باغ 40

 هحرشفو 9[ م ه.ة«ةقذاوملاب

 ناكف ىأ ةذسن ىفاه دم مل هنأ

 دتو ها ةرجلاب َدباكلا اهقح

 ىفةمانثا أ هتحبرت نم تفرع
 رممن هاه ض ارتعا الذ ضءيبلا
 رم ها فاقلانوكسس ()

 ةفرغك اه_ك3نم عئاملاامو

 فرعو



 (بسن) متبإل_ 13
 ْ رعاشلا لاه ةئمنلاو رتل ٌبردنلا ( برن )

 (ةرمثءالريمضلا) [هبامسورمخ عاش مو 5 قددصلا ىف بريت ىدب تسلو ْ

 ايزئر.سكدلاب بزي ىظاا برت لاي دافلادمءءامللا سيئتوص بولا( برت ) ١

 ىزتعا ىأهيبأىلابدتتاو( )١ لدم ةبستلاو ةبسنلاو باسنالا داو بسنلا ( بسن ) '
 يلع ىأ ة باس لجرو بنتن مال ٍبْرَعَن م بيرقلا لثملا فو كد هنأ مدا ىأ بنتو
 هنالثىدنعلوقثوهيامنوةياعوأ ةنهادهينودي رب مهاك حدملا ىف ةغلايملل٠ اهلا باستالاب

 هبيسوهفاثالف بيسان. نالفو م-هلاهت تاناسنب تْدج مث لاجرهثالثديرت تامالعو تاءاسن |||
 ش اان لسحر اتست ةاكاشم ىأة مسا مامن س :.1لوقتوهر ةئأ

 || ءارتئذلات دنلاو اهب تشاذا اد ذر مسكن بسن ةأراان رعاشلا بشنو ه.س ترك ذ اذا
 (بتن) ايسس'اهلا سائلا قرتاتمع لاقو لعشو هواه فت للا ن هقب رطأاك
 فاديا اهيعنأو هلم ياابو ترسكلابىشلا قئثلاب ثنو راقعلاو لاللاي شنلا
 هذيان ىأن رر1اه مشان دقو مد ب درا تيشن لا.ةوقلع ءأدتاصا !بشنأو بشسأق هدقاعأ

 لثحرا ا ووو ماشا ساس نانا وإن ةدحارلا ماهل باتا ْ

 ها مشلاوربسكلا١]

 بصن ]) نابي 3 نب دعس نب فوعنب ةّرمنب ظبغنب ةبشنو»و لجر م1 مضلاب ةبشنوابمتان ||
 لدا تدصنو ضعب ىلعهضعب بصن ىأ بص:ممغصو هتقأ اذا ئ شا! تيصنر دصمبصنلا 1

 بصنو ةمصائمبراهتدصانو هي داعاذاامصن ناللفا تدصنو ء-غلاما اوةرثك-الد 2ث اهخاذآ ْ

 دقلالا(!نمبامئلاو باصنلا كلذكو لصالا بصنااونيلريسوهو مهموناوراس مولا ||
 باصنو سرف مسا باصنو بالا نم سمننو مهدد ىنت امو هفاباذاتاك زلا هيف بحت ىذا :

 ١ هيصئأو بعتايصنرمسكلاب لجرلا بصنو اًضِيقم هل تاعج نيك.لا تدصن أو هض.ة م نيكسلا

 هنال هذ لوعفم ىنععلءافوهلاشيو نءالو هان لم بصنو د ىأ ب صان يهووريدغ ْ

 سنو عيرلا هم فصء5 ىأ ف صاع مودو همف مان ىأ مئان لما مول وةك بعتيو همف بصي
 7 نئالا تن هاثور دل ةعفت م ءامصن ةقانواهان رق بصنا اذا صنلا ند ءامهلزغعو بصنأ :

 ُ: ىٌابرعلا بصنانل تن هنولثد د_طاىو ناملالا نهبرمضبصناءاسنغوراسملا لوقا |
 .(| فلاب ارعالا ىف تمالاوهنم قرأ هنأالاءادملا هيشيمهلءانغوهو برعلاءاسنغانتسنغول
 : ىأب مل ءرامغو بدتناق فرهلا ثدصن هنملوق: نييوهتلا تاعضاومنموهوءاذبلا ىف

 ةلرعدقو مذلاببصنلا إدكو ىلاعت هلق نود نمد هق بهنام ( ؟ )ب هنلاو عفت سه
 اديعافكيرهتتاوةيقامل ٠ هنكسنتال بوصنلابصتلااذو ىدعالا لاه

 1 ىءييصتلا اذو هوقو باصنالا عمهباوادي زتيأرل وة: فلالا,بفقوفن دنعافدارأ

 ٠ لامك بي رقاللوهو بمالا اذه الانا

 دساف.كسايلا اذفهلاوسو « اهاوطوةا.للا نمتممدماو
 ةرامج ةيصصنلاو باذعو بصب ناطمسملا ىسمىلا.هد هلوق هاتموءاللاو ريشلا ببمالاو

 هيناصن عقبءاملادهعب دق *# رادةششنلا ىدانىف هانقره )5

 هلوقو نوك- ف تشب ىأ (2)
 دقو هلوقوز روك لاف ىأ مدلاب

 رسع ل٠ ةذطس ىفداز كر
 ةرامع عاده راغتسرمسع و

 قست الا سلا

 ىلادوعيهانةرح ىفريملا ( ©)

 ا ىذنم ها ها هركذ مددت له 2

 بدمذلاو



 52:5 (يدن) (نونلالمن)
 الر ومنيقر لك يمارني كرت 5 اهنوددوطلا نماداهل ا ريصدأف ظ

 هدزالانمم وقاضيأب هاويو اهبا ارك امنمصم اداه أ ”بصنتو بيؤذوبأ لاقو|

 0 ةسسهتشمعا

 : لك نيبامتب وبئالاو اهو حاصاْ !ايسن به سنتلا بن (بن) 4( نونلز اي

 دم ل_ةءابوتئذلا بنت بتنا "سانأو بويلأ عجب اوةلوعقأ ىهو بصقلا نم نيت دةعأأ

 بولا كفا اودعيل « بررتلاىبءاهادثفرشأ © . 2
 اهنأةر مشلا تين كلوق ةردصم نيكس ب هلا ورعشلاءالكير هتلان بدلا ش

 بوونمءاقسو لطلا قوسرو ثقب غ وب دلل داملا بومنلاو اهقاست 2

 لجروروهشمبرعلا مانأ نمموب بخ ىذ مويو عساولاحدقلابودتملاو اضيأى غو

 ناك اذاموقلا وهلا. ةب بخل اةزه-هلا لائم ةبحلاو ةياحلا نيم رىأبخإ
 رعاشلا لاق ابيجداو ىأل جرا بخ أو مهتم بستلا|

 التام مئفهالغذا 5 هيهادإاو نامز أب حنأ |

 هلع سدل ىذلا مولا ناصملا غوت بشانمةودتو هال دلل نمو ةيضم:أيهاوأ

 عهلباو بالا نمسا وءافطصاوهراتشا همجضتناو فيعضلا لجرلا باحتملاو لصنالو سيد

 ىلعنالفراسو مضاايبنأ تبغ هنم لوقت رذتلا اا( سيخ بئامتلاو مضل |
 رعاشلا لاه د * ىلءرطاخ هن ةكدلا دهجانراساذ ابغا

 اذاهبحت نالف ىذقلاةد تفولاو ملا ضقلاو بئاد ىأ بغغن سه *اهءاطقلادرو
 ربعبلا بهو ولة مباصتالاو اس رسكلاب بكي بخ دقو» ءاكيلات ودلا عذ در بمحتلا م

 بدخو لاقت سعنلا للم عب رسلارهسلا بعل اورع وأ لاعسلا هذ ا اذا انا بكي اضيأ |
 رعاشلال اه ءاملل برَقلاَهَد ةثبسصتلاو مهلع ىفاودجاذااميدتموقلا
 الاسعابرقلا ب ه”لوغت 5 حوج فدقةزافمبرو ا

 نأىف كل له امسهنع هللا ىذر سابعناال ةحلط لاه همك اح للهم نالذ ىلا لجرلا تءحانو |

 اذاهبخنأهتبذغ لوقت عزتلا بنغلا( بخخ ) ( )سو هيلعهقنا لص ىلا عفرتوكبحانأ
 عازتنالا بانالاو ىومالا نع هدارأ اذاةأرملا تيضتسا دقو عاضما ااشدأ بذهااو هع

 يذغ ىف ءاجلاستي بطرو ةبطر لم م بخ عل او ةبحتل ا لثم ةيضفا اور انشخالا باضتنالاو
 بوذ٠و بم كاَذكو هلدا ؤفالن امج ىأ ءامل اريسكي, بخ لجر او مه راف ىأ هباضصأ
 ردنخلاقوةشىهو نيراكلاد_-اوبورغنلا (برخ ) داؤفلا عزتشم ةنئاكس زمتماو

 ةيدنو مضلاب ةيدقلا منمالاو ايدن هيد ماسح د ةءو هيلع ىبىأتدملا بدت بدن

 ءاعد ىأ هل ن داق "ال هيدنو ةيشدس ءادوس تتناكحو ىببسل اهي دين فاش مأ فلاب ا

 ءاند+و نا سو هناعهلنا ىلص ةوبلا همق لاق ىزأا ةملط ىلأ سرؤ مسا بو دم واحلا
 رطخللا كي رختلاب ب د- لاو شام أ لاق سرزو هكط الل ق تمس اجا لاهل هلا

 رطخم سفن كوام وت ل ف ٠ مقأ لودبزو معمكاأ :زرغلألا

 لاه“ داللا نععفتريملاذاحرخلارث ًااضنأ ب دنلاو اشر ىأاندنانضر لوةتو هاّدِح اه-هو
 لاجالاىفنافسرلانماندن ا هقاد ديد اكرتلىكسو "" قدزرفا١|

 تهتةالرخاف١لاه هناك (3)
 رك ذنالو ىلا نفد ءأو كاةاضف
 امبئلرفانأو ىنطصملا كإئاضف ف
 امنهنع ممل ال هنأ قعيمأ اوس

 ىذت ه هارخافملا نمكلذا دع

 5 رعاا ناسل نع



 بال ماباباإ  ا»
 ١ حامرلا بءالم4ه حصر دأ 5 حالسفلا كلر د ءامح نول 0 ظ

 1 لسعلا لل اناهاو مفلا نم ل.س. سن ام باعللاو هلظ فطاخ ل قامت رورثاط هلا بعالمو

 ( دريل لاه هياعل لاس ذا بعل بهلي متل ”ىبصلا بعلو |
 امصاعوا دمفمىوعسوادملو 5 مهروتو مهفاك | ىلع تبع

 ١ سهلا ناعاو با ءلوذ فب وعامرغتو هذ نم ليس سب باعل هلراصاا ةىبصلا بعلأو

 عضوم مسا دودممءابغالاو بارسلاوهلاسةيو توبكنءلا عسن ىل_ثمّرلسا شف هارتام
 00 1 ايفاو نوعا عبغل بغل هزملو#:ءامعالاو بها بوغللا (بغا)

 أ ةياغالا نيف .عض ىأ نيكسستا اء بغل لجرو هتيصن أ ىأانأ هتبغلأو هل .فةفيعض ة غلاب وغا

 ظ |اهرقتحاف فاك هنءاج بوغلنالذ لوقيام ارعاتععسلاه ءالعلا نيورع ىنأن ع ىىعمالا
 ا | نحالا لاق بؤفلل الم تاتقد_ةسمن : سدلأ لاةذ ىلا كسص هنءاج لوقأ تادف

 ا ين اًرشطدأن" لاه ماؤالا فالخوهو هلم ريضلا, ب اغللاو هنم نانطبلا لئمدمافلا شيرلا اضيأ

 : بغلالو ىان ذ نم تدر ناك الو 5 ارجاع مولا ن نمىّم أن داوامو

 بغلالواه ثور ل_ةنال هلوق ىف تممكلا هكر دقو بغل شي رد لا ةءخأ هل ناكو

 نذل زبارلا لآ .ببغل سيدو قلما فرح لج الرهنور لم
 اسغلن كي سدر, سر 2 ايورذماقلذم هير عش

 ( دراعا !لوط بغاتلاو مملعتد أ | يغلاييف فلا بغلاموقلا ىلع تيغل ”ىومالا

 ا رهدلا كرد اف ىدالوأب ىنازغ .٠ هتيلغاط رهد ىءغلت -لاوو

 02 بوالا ( بول )هب بتاتف اذكبهتبقلل اوةءزانالا ىهو بابتلالادحاو بقال (بتا)

 ىبال نيبام موحْنآثيد- 21 ورارملا ىهوتاياللاو باللاو بولا عبمماوةَرسا ةياللاو ]

 ]| اهتسنلأ ىتااضرالا ىهو ةّرعلا ةيونوةبول ةدسع وبأ لاق اهنا ر-امهوةيدملا|

 ا ةيدئكرك ذيرشبلاه ىونو ىيولدوسالل لق هن مودوسةراخح |
 ظ 2 اهيولفاهتملهبلا ىلا ةرفس « رججحتال نهال ةيلاعم ظ
 8 دوهشو دهاش ل_ثبوؤاعسلاو بت الوهف سطع ىأاناولو انابولوان ول بول, بالو '

 الار دةةرلو ضوحلا ىلع لب الا تفاطاذ ا ىتعحالا لاق( 1١ را نأ ولدتشااماذا تح رعاشلا
 ظ نءبرض بالا او ضوملاا ىلءيئاولا هتك رتل إةيبوالا كل ذذ ماحزلا ةرثكسل ءامملا ىلع
 امأو هبئطلم ىأبولمئنو | انالم همست ربولا نص رب رج لاه قول ناك ب رطا١

 | كو اناس اوفورالاب وا بهألا اولا ا وهم ىل_عباوللاو 4 وذو دو رملا

 ظ | نيكستلا,ةيهللاواهتدقوأ اهتيهلأو تدقت !ىأتءهلتورانا!تبهتااو هام هءبها ونأ

 داق:اِكي رجلا, نايوللاو ىهاةأ ماو نابول برو امو بهلي رييكلا بيادر سطعلا
 ا بوهلالا مسالاو هب رج مرطتضا اذا سرغلابهلأو مضل, باهالاو ب.هالاكل دكورابلا
 بذهمجرخأ عقو هنمرج زالو « ةردقاسالو بوهلأ طوتالف (؟) لافو

 | تاهلآو باهاؤ بوهل عسملااو نيلمهسا نيب نو كسص:ءاو لاو ةدج رفلارسكلاب بهللاو
 ١ : رجح نب سوأ لاق |
 ل يزل طا لك 100 و اخ )هتف دج تم وتس نع و مج دج جس جو هج عم مح وماتت هدم سس وهجوم فسم جسمنا عم ومع سدس سس ع وة جس هم”

 ردن

 لبالاس صت سطءرختلا 4 ( ١

 ءاردضعل روب لك نع

 بذهىف ١ ١ ةسنصرطنا(؟)
 0 هأ



 27 (ماللالهن)
 ميس ممل ماما ممم ا اممم هيج اح .. دس 22222222 ب٠ بنئجيب0101010101010101 1 ز 7

 رعاشلال اه باجبلا عملو ةيكبؤ بطون .لتاغاثالث هءفو اهنمل فر هشأ ةعد رأ 0

 بابا ىزعملابلللا عنا «  انلعف نءان زان أ تيع “ 1

 مس ءا هنأ مه دزعلصال ناك هنأالانيكستلا هقعّنال ذاشوهو كي ر هكلاناضيأ تاملسو |
 تكس نب !لاقو ةغلدحاولا ىف بل نوكمو لصالا ىلءعمذسةبلكة أ عا ا ولافا كدي فصو ||
 تبل كلذكو مضلاب ةاشلا ثيل هنم ل رت ةنل زال لا لولاه لقول ١١ ةمعتلاة سلا ||

 لوءذم ىب_ع؟لعءافوهو هلم بح اللاو مذاولا قير طاا علا 06 اسلتةاكلا ا ظ
 امهقحسما هد مانا سا نافي هفّرمو هئاطواذا امل 'هندملا :هيطوةملوقتب دول ىأ | ٠

 باطلاو بولطملا ىل: ًرالنيملب 5 ةردكتاو قدبنإلا تي عادلا ةمرلاوذ لاق | ا

 رعاشلا لاه هترشقاذاهوهو دوعلا تدحلبو ملظعلا نع رحللا تلو | ف

 ىششعالا لاه عطقبو هيرمشةيئْ لك بححللاو بوه منآملاورماعشم بصقلاو | ا
 |[.هلم حاولا ضار ةك طاسأ <« ' مريع أو مكضأر ءأ نع عذ ةدآو ||

 :هلدقلا قولا نم ب..ءللاو عطقملا بنطملاو ناسللاىذي اناس ناك اذان هلله لدرو | | ٠
 رعاشلال اه ريكلاهلحغ أ اذارسكلالجرلا با دقو دع ىلأ نءرهطلا ا
 رهظاابدو د-اونانااب ةطدقو د ةيقنوكتنأ ىرتزو# |

 هنم اوقتقزالكأ بزالنيط( بز ب بوم لها ن نمر فقأ لاق عضو نوعا ا

 نم مصفًاوهو بزال هي رضئثااراصص لوقت تبابثل!بزااللاوا وز مضاء بزاب ئشلات زل | ٌ

 ةغباتلا لاه .مزالا ٍ

 نزالةيرمضّرما انو.سعالو 5 هد هذ "رشال ريالا نو.سحالو : ١

 ديد ثا لم هلا بازالاو فص هنال نكسب -هلاءتانز زالاعملاو طك و :دش ىأ هيزل معباصأو | ْ

 تدزالم ا دتشااذا مارك م هو 58 تعول اغا نوفر ةيال 1 ا

 قر ىأهب نصل لثمئ شان باو هّمةعلا ذاامسل همسل ار يسكسلات ل_سعلا تيسار/ بسا

 لأ ننار/ بمال ةيرضىااطاوسأ همساو تالا تالوش 0

 اذااضي نال داح بصاو حر الف دم_غلا ىف بشنا ذا امدل بصاب هف.سبصماتءدكذلا
 ليطاىف قمذم لك 1 21 ىفراغصلا يعئئاار. كحل يمال و لاز .عأا ن* للان نقد ْ

 وهو ع..صالا ىف متاهلا بصاو امش ىطه:داكبال بسازم نالذو بو هلو باصا ف وهذ
 فو رغم بغللا (( بعل )) رعقلا ةديعرا | ةفضلاران , الا ردك رع ىف بصاوللاو قلقّدض

 ناعلتلاو ىغالاريثكةباعلت ل جرو ىرشأ دعب ةّرم بعل بعلتو بهاي بعل دقو بغللاو
 ةنفإ مضاانةسبعالاو ب ءللا عض ومنعلملاو بغالاةيوعلالاو بوعاةيراجور دصملا فلاب |

 هذه نم غرذأ تح دعقام_واوق هنو متسا هال ةنيعلو مذ هب بوءاض لكو دزتلاو جن راعشلا |

 ة.عللاو بعللا ن نمةدخاولاةر :زا ادازأ هنالدوجأ حفلا اند .هالاةلهن «باعن لاق ةعللا |

 نسل لونا ةسبحالا نشل نالق لوقت ةنلللاو ةبك-را ليتل ندع قرم
 بالك نيرذ هد نب كالا نب سعاع ءارب ىباللا.ةيناكو ةسبعالمل جرلا تبعالوةسلجا |
 لاقف ةءفاتلا ىلا هبال حامرلا بءالمدسا لءف ةنسالا بءالمألا

 ل حاد 6



 جل د وطادال دوب ع+

 أ ركذن سخور دمملل بصنل ا ىلءلبلداهيفر ةيتلء ايل او كاةباج ابعت مكهجاومانأ ىأ |
 | ىلع عج دقو بالالا عم او لمعلا بالاو: ىلايعت هليإ "امش نا لما ا باب ىف سن رب ىلع هن

 8 بلال !فرمثمهملا ىلق بل طوب أ لاه نأ ىلع منو سؤب أ لعسؤب محايل ْ

 / تيمكلا لاهاك رجشلاةروربضخىفيعضلااورهظأامب دو |||

 باو ءامظ ىلقنم عزاون ه تعلن ىنلا ل 1يوذمكبلا
 ا اهلانبا بتاعت ةنسيارعال لببقو ةقرلا اهنمنو كح باقلا ىف قورم بيل[ تانب لاسقيو ٍ

 ْ رعاشلال وقىفدربالا لاهو ىيلأ تانره ينأت تاق هل ءنمعدنال كلام

 ًاريغصتلاو بزالأ تلقادبلأ تعبت اف حلا ذه لق تانبدب 2 هيبلأت اشيل: تاعدق ||| ْ

 ل ا ا اهلعأ نملوقنمىلو وهو بيبلأ || *ااهلث.ىفءابلا مامتدابىأ(1)
 | هلزم اظن الر دانوهو ممذاانتببل ب يبجي نب سينوب ركسحو بلا ذ تربص يأ ةياببل بلترسيكلاب ْ

 ًااييلت بلا باو لكجالا هيفل خد اذا بح ألثمعرزلا باأ هم لوق:بودللا عجللاو ١ | هفوج فام امهو وزوللاوزوبلساباو باى لكصل ايو اهلق لذخلا ب باوفعاذملا يف

 أ ءرهو ءردص دنع هيا تمجبا د |اسم 7ليجرلا تديبلون ةرقبلاك بول ةسبللاو با هلراص ىأ 0

 عسملاو رتل ةبللاوةياباأرملا تدهس دامو سصلابكلا نابألا بريلاو هنررس ممم وصإتاو أ

 |بيالاو بابلالا عهلاو ل نمرديسهلا نمةدالناا عضو موهو بمللا كن دكو :تاسمللا |

 ةيادلا تيبلأ هيشم لزوةئزر انيتسالا | نءلببحرلا عئوةقابنلاو ةيادلارهبص ىلع ةشياماضبأ ْ
 نابنييك نبا لاه ترعضتلار اهل ايمريغو تبكسلا نياهاوراذك<فرذلا اذ هو برلموهف |إ]

 ناك اذا 5 ربا ىف نالف مهلوق نمو هتدبح نما تيح لقي اكلم هساسقو طلغوش
 بق صقن! ذاق لومةعلا همظعم نال لمرلا ن ,مقرتساام سءللا ارجسالا لاه .ةءبساو لاس ىف

 ببال دق ٍصْةنا ذاهب ادع لق ضقت ذاق طقس لبق صقن اذاف لكوع ل. صقتاذاق ببثك ٠

 0 بيلاوب ىنضأ ةببظاين* و ةضاوتابالاود.لاةقارب . ةءرلاو ذ لاه || لما نمسا بيذهتلا ف( 2

 اذاعدإو لمت ةاشلا تمابل لاقي .داولا ىلعةقرلاةيلللاو رصشلا ل_عىوتلي تد: بال ءللاو ||| لصرلا لي>نءءاسي رقناك ام
 00 بالج رواهت ارم اهكيلج نلبي بااسلوهعضتن يح هملع تاشأو هسه 1 ىضن ىم هأ

 .ءوبأ لام ةبلذأ ماو .اية-الىطملازاعابال ورع وب أد شنأو بط با ل جراد ا
 يفك نب بردا لاق بللثم بيب ل حرو ةقيطل سانلا ن دس رقىأ 1

 2 ةءالاذعسأ يللا دهي ىلاو مارح هب يننافكبلا ئيفاهلتلقف 2

 وم زم ىأ ل بج رلاسبلتوهتملثب رمؤاسل هددمأو ةيبلتلا نم بلمدا ارآمضءبلاق وا

 1 عارفا وأدشنأو اءو:اوابتل بتل, يله لوقت تباشلابتاللا )

 00 نتا د سلب ركنا ه هترشتسسنمانهكيناف |
 _ بتال فول قازيشإلا موو 5 ةرتفو ماظل ييصونو عادم . ْ ٍْ

 3 , كمت نءط ىأ ةقانلار كم يف تدالوا ىنضالان ع بزاللا لدم قزاللااضدأ بّئاللاو | '

 | ل وذ ىأ م صرع بلع رب ررسكلاببلج لوقت بلا توبلا بببلا (بلج الت تقلا

 أ يدعي الع فأنا ةاشلا ةبجلا ىبمصالا هجاوم ب ارطضا ععماذا بلو ةرعجو ةرثكو | ْ

-- 
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 نفك لا ال يال ا

 ”ىريدالا ضاكر لاه ”نئالوئمان لثم بالكو ذ تااكحش لخرو ظ
 , تلاكو سضمشق نم ميلا حياك ها هريس بأ مدي دن ادس هيأ
 وعاش ١1 لاه ةنلذا لد هريغو دريل ن هما مضاابةبلكلاو | ا

 راطقو ةملكب تماق أ دق 5 تناك اشف اة :ةتمحنأ ْ ٌ

 |ءاذومرش ىأن الف تاك كا: ؛ع تفقذوزسكلا,ءانشلا ناك دقو ير هللا, ىلكلاكاذكوأ
 <ىدعلا لاق هبا تيلك اذا لجرلا باك أ هن لزةتنوذلساب هبي شاي بلكللاو ْ

 ظ بلكملاةكمهتيوك « مطار ءأنوانمنموقو ١
 | لاقي ناك انانار ,ةغاذاف نوذعس هدشءذ أت لماننلا مونطب تكن ىأللا كلكت ا!تاكنلاو. ْ

 وهوزاههملا ىمسيو يتلالكلا عجلاو بالكلا ءالذكو لاشملابولكلاو ينادي دلل | داذملاهيذخأئامناتْناكتلاو سدس ير تابن دبل ةبلكضرأو ىباكل جرو تاكل جد

 عامرلانباود ع ئارلا نب!( 1١ بالكتب ىثوإندوك هن ف )1 لاهو اءالك ضيارلا فش نلت ىلا ةديادازبا !
 هبكنم سارلا, دال فدانش لو تيمكللا لاق بالكلاب ريض هنلكو (إ]
 ها بالكب ىدع ندوك هناك | ' “ ١ تلكتو طانتي ىدقالا فرشلا ىلع * :ذن امك الز ان ظ ا
 ىذه مهل ةعقو هدتتع تناك هولفن انام بالكتلا نا لاف .ءام مسا ف فخ مضلاب بالكتلاو |||

 ةراشملاةنلاكتملار نزع نارؤ وتمناموبام-هو ىناشلاو لالا بالكلااولاه كلذلف ||
 وهز شورت ف بالكو هملءنو.ثاود ىأ'ذك ىلءنوءااك مءهنم لوقت باكل كلذكو

 نفزعأ مواوقر ةضعض نب اعاب سرداب تالك وءوتزاودف الكر: :ةرمز/ بالك ٠

 ارعاشلا ريح طهر تاك امأو لثاوسباغت ى نم ةسعس رب بنلك اودو لثاو لسلك |

 ْ العدل بكلا وحارمشلا سكان تاكا «( بنك هلظنخ نب عوز بتلكو هف ا

 ارسم أو هادتماك لاغنالو ا ذي تنك لام ىمضآلا لاك لذعأا نمبلماذالخا ||
 ”نورماوريضلاناتمقو نونذملاونابلانهددعنو نيلدعب لا, كتتك أدق "ىذا ا

 حامرطلا لاه“ تائاضتأكنكلاو
 3 ناو لطلا نضرأب دوغ فار طا ه. اهنكمفا زالا ىلءتادلاعم ١

 ظ 2 رام ني كلام بنتك .ىلعو ةغباشلال اق عضومر ةدهسنكو أ

 لاهو باوك الار ةةوكسح يرقتلا

 بوكلا,دعلا هلع سي « هاوأقةدتاثكتم ش
 ارضا ةبهشلا لتمشول ةبوكلا ىمصألا (بك) م اريغ_دأ [لمطل د ركلاوأ ظ 1
 روحو ةرما ىف ضان نول :بةكحلاورعو أ لاق دق هاييحلا ١ 1 ٠

0 

 ياريتك مزز همام ىأ ناكني با؟بكملا نبا.( ت١ (مدرتسمال| :

 : | لم بتر كتماط ىلع ميقءانأ ىأ كسل موأوق هدو *اَر رك الاف كدسع ونأ هذعاهاكح فدل :
 ْ . !ااملإ ىأدك ذكاء مانو كل ال لاش نأ مق ناكزا در تاده فرت نشل ْ ْ

 ١ اذا ىراذ جان نالارادزهلرق نوع للا ةّماه دعب ةغاهاو بام ذعبكن| ِ
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 هدطحن ه ىئش أم هنم تع غ(1)
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 بدطو ةرفغا !لاثءةيدكملا ب نيدو بكلا بءطنالفو ىنهعهت هتك او اشد تدسك أ

 لاا ااا تسوس صسماالل .

 0 وو ووو

 هتقانرك ذب ىدعالا لاق ل :

 ظ 07777
 اى دعم تلقا ثدسئاذاو لاس لك ارمةنك اه فافتم نمهاملاو ةقرعما تؤ مدلدصا رك

 | لولا م الا ىلا ٌريشع هنو كب لعد ل: ءادحاو العس نيمجا لكف ب شا كلذكو
 أ نسزرشالاذيللا ثركماو لوؤالارغهتترغصاذ'كاذكو ”ىعد انو ىو "”ىلعي لو:

 |عرسأى أب كأو دع أ ىأديدشتلاب باّركرادلابام لوقو ءارلا خو يملا مضب باو. الا

 لا نم قلي ام مضلابةباركحعلا اوئعشلا ع رست أ هليمأ اًذابا رك انكملجرذخ لود:

 ظ | هنم لوقت ع هبامل-ءأو قزرلا بلط بسكلا ( بس 30 ميس ذات سلا لوما

 اماذهو هسكفالام لح ا ارش لاتملك ةساذالثموهو نعل
 'ةراصع مضلا, ب دكلاو بسكلا فاك ىأب سكتو حراوملاب ساو ككاو هذه هتلعف ىلع ءاج

 قاسلا قل مدنءزشاشلا مظل بهكتلا ,( عك )ل ةنلك مسا ماظق ل ثم باسكو نقدلا
 فارطأ ف زشاونلا خرلاب زر جو هلا اناا لوة”نومدالاركسن أو مدتلاو
 بعكس تبعك دقو دولا ميدو دبي نيحدي راسللا ىهو بءاكلا علا, باعكلاو بانالا

 اىولطم ىأ تمكم بوذو عدبرم نو هيف بعكمدرب وول :ءديدشنلاب تبهكداب وعك ماا

 هول رب ىفكو نالكن تبعك نامءكلاو نعدان هةعطقلا بعكلاو حجاردالا ديد

 هغيرتل كلذ يحل ب اهنعا رات مااة .هكلاو ةعصعص نب اع نب ةعسر نب نعكن ب لمع نبا

 مى أ بثعك انتر 0 مك هننوفولطتاوناكو ةيعي لذاك تساهل وذو

 ١ زوغو ةضاسو ض اولا " ةكوكو نكو كس لايق: مهلا تكركلا| (بكك )

 هداقواو قب ربديدسملا بك ركواهرو ةطورلا ب كو كو هادم“ ءئذلابكوكوةزودغو

 ئذ ١

 585 لاغنالاةعيرسجاو ٠ ادخو بكوكلاازءمالا علقت

 ميرو فورعم بلكلا (بك ) اوقز ىلا بوك لك جن عوقلا بهذ ةدس وأ

 : زع عمو فو دسعو ديعىل م بداكو بالكو باك أعهجاو ةبلكه أ ها لاسقي هيففصو
 اسلكل وعدي نلكملا"اكم اهئاداسأ توا نك ةزاف فض لامر

 رب ىلع ءاهل مرأى أ اهب هكتزاهمنررقللا له نالكلا لكلا فوتاكأ اعسج بلاك الاو

 | را كاز بؤس اساس العلاو تاو ضال تنعم حولا

 بوأةموهو لكم ىأ بلكم ريس-أ لاشي دق اريسسالا ماللا خفي بلكملاو ديصا 'بالكلا
 6 ىونغلا لءةطلاه“ هم

 4 بكمرسأن هدعدالامو 5 مهةعطم وهلا نمأن الدقبان أنآ

 ءافشع ديد بلكلاو دباوذلا فو فا |مناه ىف ىذلاراعسملا بلكلاوةرمعشلا بلكلاو

 نبيل هجرس باكلاو مخ بلكلاو ليح بلكس أرو ىل-رلا نمدازلا ارثااسملااهماعو زاص

 : اسرففص»لاهو ةدازملا تيلك هنملوغتزرخاذا يدالا فرط

 َ '  هلكتررتفعانصرس «: هضغذاهنمءزؤنأك )2

 2 اهوا يسب هرهظطسو ىف ىذلا طنا سرغلا باكو ]| 1
1 

 1 تاسيس يس يس سس سس جس وسبب ب يمس |[
 دو

 1 د هع ا م و م

0 



 1111 شا كل
 | . ةرر دبة كلإدلب اةيرطلاال ا هترقك ٌآ قاسكلا لاه ت تيذك دا تاقاذا هتيذكو دانك[ 0

 أ نيب ىعم ههذك أن وكيدقو ى.هجب هيذكو هذك [كيلهن لاو : بذاك يأ ت ريت أ اذا هتبذكو |
 [انتايا اباويذكو ىلإ هتهلوقو ايزاكمدنجو فيتو بذكلا ىلع لو- ىنمعتوكي دقو هذ ْ

 يلا مكلع بذك هلق )1( ْ الفم امج فو مىاكتل 1مل هعفنت ىلع# شي دقور مصمْنال دكا ارداممذخ ًاوهرانادك |

 مكيلع بذكةرمعلا مكللع بذك لأ سنلولاعتو كاست وقو قزمم لكم هاذق نيمو لثم لعغم ىو ةيِصون لؤج عفت ىلعوباذك |

 هأ داهملا ىرتل بهف لام ةيقايلاوةبيق الإ ةدقاملاكر دبا عضوم عضو مساوي ذاك اهتمقولا

 "هلع همحو لوي ة رست قل نوكيدق نذكو بْذكى أ ةيودإبم مسه دال رم .ءانالف نإ مولوقو ء1دب ىأ هب قا نم ان

 رمناودو قببعلالكأب ابكملع | | انيهبذكتن اكببكسلا نيا لاه ( )مك اعزب دكرإةبأ ةثالثثد دل! ىفو بجو نع |

 الودرابلاءاملاب رثو سراسلا | | نطلب نير ينسوا د نعيءاجو سب !فلاربغ ىلع تءايةردانةلكى مهو هيمكلعىأءار ءا

 - | بصتاا عمو بذكب جو م يطاق رن ذجخالا لاق بجو ىأ ميلا مكبلع بدك هنعدليا ين ا

 )2( رعابتيلا لامع :همرادب .ريددصلا كنكم لافي ريجلاب م أي نأ ديرب ريدالا

 ىهذافاهتَوِغ قلئان تنكنا ' هه. .ذراب نشصابو.قيسءلاب ذك 2 ا

 اذانالذ بز كو ثلامىأ ذك لءانأ نالذب ذك املوة:و قدشفا!كءاع لود ٍ
 قدس لىأ بذك مث لو نيجامى أ ديد ءايب ذك اج نالف لمس لاقي بذكلا فلكس | 1

 رغعاشلال اه هنا |
 ادم هئارقأ نم ٍبذك ثيل 5 اذا لالا داطصنرةع يشمل" 0

 كادكحو سفتلاءذخ أب ىذلاهثلا هدر( برو با هناك

 ياا 010 اذا د عا برضلا لاش «ىلعبركلا |

 نازل 3 قمل عفت ةضاؤاددقلا تو برت |

 ب سوف ولاا :ومغا ىدرعس

 ِى ردهم هب تمص ىنالامثع

 ئضتره ها كانو ىاسئثلا |

 ثيدحاورسفاده ىلءولاق مث |
 بجوىأ نوناسألا بذك
 ءا مهاوقىلاعوشرلا
 ادد اوف نار لا ىف (؟)

 : ها ةفانرك

 عشينمبرضي اذهلبق ( غ)
 هللاو ىل_هاد_سد ل تدع هس

 قنكاىلوةناو ها ةددسعوأ

 لذملا اذه لصأ نام ىضطنسم

 هغلبا اهلا ريبرط تءزعهناو أ

 لشف ىذءلا ناتلصلا نأ
 خلا هءل ءقدزرفلا

 ا ا

 ٍ بوركم معلا دمقو دن ذأ 95 .انتضور عترالالراجرنزا

 لعابا ركلال-لافوُكَز فيي توات رض كن الاك 1

 تركو ' لع نأ بركسحا ذا ناب ركءانإ ولد ىأئ ثلا برو ربل ىلءتالكتلا لاَةيوَرَعملا
 ةفصءذهزلا وهن ,وكماهلوق وق ١ 7 للكو اهؤافطن ابرق ق راما! ةاشنتي 7 لاقيمبو رغلل د يأ سهلا:

 نق أبا بركس االذردلا ل لغاف مراكل ىلآتدعداذاق « هموبراكانأتاةيبأ | + :٠
 فرط ىف3ث:لم> ةعطق كردلا | ناك ىتم لما فو فتكللا لاس( )عسل لوضأ نقلا ب رك اهترقوأ ةقانلالت كو
 نوكماول لا ةوقر_عىلاءاشرلا || نوكتل ثاثيو ىذن م قارعلا عمو فدشي ىذلا لمحلا بركملاو ( ] لذفلا برك ىفهقامكح
 ءارلا نغعي الفن املا ىلب ىذل اوه أ 7 ةيركسحلاو دب ركم ىهفولدلا ترب رك اهجبيل لوقت ريكتلا لبملا نفعيإلف»بملا ىلا ىذلاوه
 رظنا ها ىمع اممأكصو : الغ ففصي تداو ذوبأ لاق ”املايراخم ىجد باركيلاةدحاوا شيل 1 ١
 ْ م رانا فييه[ نست 000 ا.ءاودفيوعشلا ىوأتاهسراوج 9 0
 دعسأ همنا ةعئاتتلا دج اءازلا ارتسكيةىناملا بكوب أو مهبل فاصن حولا فلو ||

 | ص مهتنو كارضيالءابلا عرب ب رى دعمتناغل ثالث همأ برك.ى دعمو ”ئريجلا كامب ١
 [فرسبا,فيضوب يدعم وقيم موسهنمو بررفرنو فيني رعد لو
 ري و سرفيس
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 باتو كر كدابكت كذدق» بكر بك عبو فورم ب

 ىدعملالافردقلاومكسلاو ضرفلا

 1 د 0 نيتشر 1“ دال ٠ وا بعل

 1 1 2ك اللعذأم هلئا ندم ل شف مكسنع 7-0 ىجرخ ا هللا ت اتكى عةئااب

 | أنوكيروق بنغلام ةدئعمأ ىلاعتذنتا لاه لامعا امن دتءبتاكضصلا ىبارعالا نبا لاف
 انيك اود أ 1 ةقلخياي رفش بو تعجاذا ةلغنلا تتكدتم لوقت غلا بتكلاو

 ( ةءرلاوذ لاف ةززلا ملا ةبنكلاو ببتكى هفاسزرخا ذاتك اشبأ ةبرقلا تبتكر ابنك

 ش تكلا اهني هتعمسم ل_ُتادم 35 اهزراوخى ا ان'أةَمك 'رغفازفو 14 ْ

 ًأريغم مهتساشيأ باكا وبدتاكلا علباودعا وثتكملا وانشي أن اَكَلاَو ةيتكللا باكلاو

 | ةنيتكتلااوءاثلا ننم ىلع فرن ردسأ اذه ىفءانلاواضنأ ءاثأابو ىرلا ”ىجصلا هناع سأرلارودما
 ىأل بما تدتكتو ةءثك ةبيثك اهايع ىأاب تكف تاكل نالف نكد نمل |وقن سقما
 | ةدينمقلا هذه بتك !لوقتو (.مررصا دا اسد ةقانلا تيتكدي نوف لاق تعمجت

 | نيكو نت كاموفابتك ابنتك كلذكوءاك ولانامتددش اًضيأدب رقلات ينك 8 ىلعاهلمأ ىأ

 تك ااضنأ لوقتو هملعىل:ىهفابنتتك | ىلا هت هلؤق هنسنمو هنيتكىأ باكل ثينتكا و
 لأ ناكئسلما لاق باكسلا مفي ىذلا بتكملاو ناطل - !!ناويدفهسفن بتكاذا ل جرا
 |بناكتلاوةمئاكم لاو هل هتك نأ هأس ى أدل هيتكتساوااعم ىقعي فلا اننلانايتكم حاط ١

 اينلاتبتكا ( ب نك )نم *اةأو هاذ هئإ هسفن ىلع بتاكي دبعلا بتاكل او د

 |هلمو همق بثكس | ه3[ ئُدف بصناام لكو عةجا ىأ لمرلا بئكتآو هةعجاذا امثكه شك أ

 د ألم رلآ لالتىب مو ناينكلا عجل او هسض عقج أف ناكم ىف ضنا هنال لذ رلا نم بيكا ىعم

 | زيبا لاك بنك عيب اونبلل نس جملا" لمي وبأ لاهو ةبل-ر دق نبالا نم ةيثكنإاو

 | نا نماسع بطخانغاو .بذكدقو بطاغىفالوت م بئكلا باطخ نينيعلاب حت 7

 ًانوكينأدعب ىلا ] عاقل نم وتعني د لكو ىرغلا رام اووبطلا لعب أي لجرلا نمي ||

 |ىأديصلا ينك لابو بثكو نم ءامر لاقي ٍبرَعلا كي رتلا,بنكلاو ةبثكو هفالملق

 5 ظ رجب سوأ لاه لج ووك
 0 تقال نم "”ىدنلاناكم يصخلا قاف داير صال

 ًاانذك
 1 1 ءةبئاكبلاو 0

 ًأبنبذك ةزمهلاشمةءذكو ةلابذكمو نانثكمو نايذسبكو بوذكو ب اذكو بذاكو وذ

 اباوع بتداس# #َ + انتمي دق فنأب لات اذاو ديزو أ دّكنأو ددش ده فو فزع ٍ

 رعاشلا لاق كرو عك الشم بذاك ميبذكلاو | ْ

 درا بتكل مودم زيمرم ذا 2 هنلوقم اوقالا عفنن'لل-ةب تم 1

 |اولودت الو مهضفب أرق هئمو يصور وص ل ثم بو ذكع جب بذكلاو قداصالا دض بذاكدتلاو .

 | هتمفل نبرلا تذكأو تذكلا ةبؤذكاالاو اللعن لعق بذكلا مكتن 1 [فصناا

 اندا دع

 ا



 «ىربانأ ىأ بوق نم ةءئاق 50 ريسق اد دكدكنص ناكمكب تغاباذا هر وو بس رحاتادسأ ا

 هدب ب رلااب ودا نياغت له » هقيلقلا هد_واانعاب 'لاقو ب دوق | 1 ظ

 0 هديفءايلاو تةرصوت يداوم انمار لعاكر لالا قنتس اهماولاب نكسندقو || م

 لاو :ةيايدفإلا اد: ران هضلاوهر انما نفرح الا دود« ةنتصاسافلا | :

 نس بوما اههنب لوقثو يد لكلا ا وةهريغصت ف لأ نب ا ظ
 ناداه سوق لكباو ةيسسلاو ضيقا نيبامبابقلاو سوقر دق ىأ سوق دقو سوتداقو || 3

 00 هيلقق سوقانأك دارأ ىندأو أن يسوق باك ناكذ ىلا عت هلوق ف مهضعب لاهو ْ ْ

 لزتملا نم جرين ال ىدلل كل دلي مةمرادلا تبان" ىأد :زمهلاثشءةبوق»ىلعأأا
 3 + تناو يباشب نقلا ا.هقو ةسهق ىئئالاوةردكم ولعت ضسالابهقلا |||
 ىذلابهقألا فار عالانسا لاهو داوسيلاةريغود ىعدالا لاه بهقالانولةءهقلاو ورع 5

 سدقل اى مال دشنأو ردك الا ض-الاو» لابو لاق ةربغاسّفةرسهمف

 ٌهيورلاه سومالاو لفلان انهقالاو . ١ قدوتملا بهتالاىثءلا .:كصأ|]

 ةينثك ةأ ضاو نكح وهن : اشنرةأشتو ةدفآ اروةنأرلثمدب كود 5 باك, لحرلا |||

 : نارا لاه اضيأءا اكوا[

 نئكمسلاه جو نوكءأك داوا ىلا بريضا ذا نوللا بكم دامرو ل لخرلا تأ تك او أ
 لاق: تارداوثاا ع نماذفو ههجو ىلع بك ًافهءرص ىأ ههدول هاهنا (بك ) ٠

 هذمو هيك أه .كمكو بك (لاسقيالو نيا ملاو دع هلا بك لاقي ىريغ تاعقوان أ تاعفأ

 ىنسعع ب كناوهل في مالا لع نالذ بكصاو : نوؤاغلاو مهاهفا او.كمك ف ىلاعتذل 7 1
1 
_ 

 هقدوراااضيأ ةيكلاو ةيكبكلاكلذكو لمملان نمةماجب مشا ةبكلاو | ||

 ماحّزلا اضيأ ةيكحعلاو هستءفدوهن دش اتت بك كل ذكو ل .بلاو أى :رسلل سوقا ىلع | ا 0
 الا ةمرلاوذ لاه دعيت ىألمرلا نم ببكتام مضلاب باكلاوءاود اك او يهابلا باكلاو ا

 لد نثءن ءدعللا باكلا نرثي هه امناك تح فاللالا.هاخو ول 1

 هلوق ىف سيقل او سها فرص لبد مم بج ]

 وق ىف ىثعالا هفربصثلزتو ٠

 وة (ببهص) '[فاكتحلا لس)
 29252222222 121215[<1<0 ا 03

 اهعبحو فرصنتال هدوم ىو قد ران ار عيسي عيش ورم بشي فورهم١ادءابوقلاو كتر انام ْ

 اسوماحلاو ليفلانيبهقالاو 0 اموهولا داسالاقديشيل ةدشلا نه سفن فصن

 بثكدقو نزلا هرايتكتالاو لانحلا وشتم الا (بتاك 0 (نالإ لص

 قشنرت لها 5 يىرتناوأ قيغن ل لما ىقيمنأوا ل فروتنأ كسع ىلع

 لا: زهوأ مرر عسا - ميدو المزتس ىأ هبا ىفاك كش مءاس لوقت

 لو لزغاان
 لسا تالفا وهو ىرا او لاما ىف ةعفدلا ممفلاب ةبكتلاوا 50 زغلا تننكهنم |[

 بككد 4 عزاج ممرخآ او وه ”هلغ نطب كلاس موهمرخ ورح ش ٍ

 وجم 1-2 ا يل و يما ا حا



 ىرغزالاةرامعادحاؤاءاق هلوق
 الوم ناكام عباد اوادلق
 هانيقاط نءال دحاو قاط نم

 رادع

 ةرابجايقيتنأ لبق ىتعب ()

 (بوف) ْ (هايلابان) 11
 د امص صح ل دع مميصتصل“ 2ذ311111110 2 يي

 ا أ تاقثمل نكتانأ نلقلاف زديثلاث اقو لذءيأ نلق هل ناك ىركذ داذلذ ىف نا ىلابغت |
 أ ارهظْئشلاتلقتو اينلظتىدم هتيلقو فرصالال ةهار د_ه٠نركسعب داناكمنوكي

 هستبلقو أعل نءنامسصلا تفرصل وعنكم وَدلاتباقو٠ءاضم رلا ىلع ب 1 حلاك نطيل

 | بالقنا كي ايردتلاب بلقلاو تّوحا اذا ةرمسلا ثيلقو اهماق تع زن دلذهل | تدلقو هرلق تصأ ىأ ٠

 | ىصالا لاه. تاقتتأ اسهل ناحاذ ارينا تبلق أو باقل ةند ءايلق ةفشو باقل جر ةقشلا
 | باقدقو بول_ةمريه: لاب همول نمتوعف هلق هنم يش فريعيلادخاي* اديالقاا

 1 ألام هلع هب تسلاوأ ةيلق بام مسواوةو كلذهبا باصأ اذا لج رلا بلقأو ةيولقمةفان وانالق
 َ تاو نير ْمْلا لاق تالق ن قمن نوعا فلا

 َ .هءلقد نم تلقااناخ تت :ربدقو »' هباذخاةل النا تح وباشلاىدوأ

 !١ :فازاييشا ول باقي اف مب تنل ءانمم ةهبارسعالا نبا لاقو تاباء ادم :راقأ
 ا : اسرفركسسدو طقرالا دمج لاق

 اكو زانت انيب نناشد ه«. راطسا|اهضرأ باقي لو نا
 | هيباجورت بكوكرهو رهقلا ل زاذم نهلزنمبرقعلا باقو اربتنلء نم اهعئاوق بلغي لىأ
 ا | تلقتئث ناو عهبباو تنوملاوركذملا همفىوت_سي صلاخ أ بلق فر ءوهموأوتو ناكوك

 ظ عجل او ٍباقو بلقو ٍبلق تانغل ثالث همفواس ما ةلذعأ | بلقو تدوحو تدنثو ةيلق هب رعزأ صا
 (ةديدتحلا ناقالاو هنهبشن ةمح اضي أ باقل اا دح او ايلق ناك امرا اولا : ناقلاو# ةيلقلا
 ا دوغالا بسلة يرن لا تع أ ناقة لّو-و#مهاوقو ةيدعارؤال ضرالاا مي بلغت جا
 ”رعاشلا لاه صودملاا لثم ٍبولقلا كا ذكو برذلا نيكسلا لام بدلقلاو

 بااذااىدم-ان نولق "هلك ا 2 هاو مأ ىلع وك ةمأانأ

 نآلسقرثلا تلق اورخحالارسلا كلان تلاقلاو هريسغو فلنا بلاوت فلا: بلاقلاو
 ةرتتع لاق ا ا لما اجا ماعم جلو

 ١ جالمةبلقأ نيباجو ده 3 الجنيدضعلارشو ومن 5 العدس فىصد |

 رعاشلال اه ٍتاقريثكلاو '

 أ لاقذ تاحا رحاب حامضلاهشدقو زاركو ةيداع تلق اهب "بطةمانمثدغمادامو | ْ

 |ينهاوبتلا بنق نكت انتل « ريس ندك رو معض باقنغ

 | دا ا مسجتملاو سانا تاعاجج ببتلاو ةايلا تاون مدعو ضرقلا |

3 
1 

ِْ 
 ا

 أ قنسملافديسع وأ ءأكم هديصيامهيف لع ذئاصلا عمن وكي ئئاضبأ بنةملاو لمخلا نم |
 ( ىمسلو لاك فص اذا امنتقت عوز زلابنقدي ردن الاه ميت ىف رخاق يالا ف :ةلاز نانا ٠ نعإ

 ضرالاثيق ( بوق )ل لبا فد وكي ذلا عمتمماق رولا ةفيصعلاو ةيانقلا ةقيصقلا ||
 ىشسلا|بوقتو هلكماس 20 نطرالاظ يزهو تباشر مره اشرت اا عوف | ظ

 نمبوقنو ىعبتب ا ع اا رئاطلا باك رو صنم 3 ظ

 5 "ىيارعأ لاق رفا متلي بوقلاوةشسلاةئالا فرق نال رتل
 سستم موسم مسوس مح ل مصاص

 لسا



 5 (باف) (فاغلارغ)

 | دق ةو دعم ىأ ,صقم رهو ريم ازملا ىهو اهات: كو ررو“اعمالا نمت 0 ران وأ ىأأ |
 ]| لبجرتت د اءلىولت ةبصقملا بت اودلا بئاصقلاو ب رغتلادعكلذو ايدصق:عرزلا بصق |

 1 عهلباوزامزملاوانضيأةبوبالا عنو ديددنلاو مضلاب رياصقو ةييصقا_متدحاو ارفض رفضتالو |

 ءارافكتزو(١1 : راجلا فصين ورلاق ورع لأ نءرامزلا عفلابباصقا او )0( باصق أ ْ

 : | بصقو عطقلا بصقلاو ةراصقلا ةءْئصلاو بضاقلا كل ذكواو ناصقلاىنركشل رب 00 ١

 أ ليق هير شهللعتفطقاذا هر وريعبلا تيسقو اوضءاوضع اهعطقاذأ اب امضق ةاشلافاصقلا |

 ا بصاق ةقانإ وتصاو ريعل دوه كو ريثأ لبق هنم عئتما اذا هب هب رشاضي ارعغبلا بصقو كورن |

 بريضي بسقأف ىر لما فو كلذ هبا تلعفاذا لح رابسقأو تيكسلا نبا نع اًضيأأ|
 هراع ىأ همصقو" 26 1! نف تعنشا داب هرمشت افا |هشالةاملا برم ترايفل قاتل

 هلأ (؟) )5 ىثعالا لاه هعطقىأ هبشق ( بضق بصقأر َمذأ ىنأ ىلع :

 تءصافنيرح ب ارغمنوبلو لأ ىطتقءرعئاذه لوق:هاكرا مالكلا باضتقاو لا نم ثدطتقا«تبضتقاواولاقعتيشق
 اهلامع تضقةلز اوىمت ”ةقرلاو ةلاع هناكم نهب كو كلا بضقناا لوقتو عطقنائذلا بضقناو بششقمباتكو |

 ىتاةصاضشا|ةبقانلاةلز الا 2 ' بضم: ملء اداوس ىف موسم » ةيرفءربإ ف كوك هناك 5

 هارت مل ||| فيسو ةبضةمهض تبنت ىذلا عضوملاو ةمسراةاان تنسفسالا ىهوٌةَمط رلابضقتلاو ةبضقلاو |
 اهيلءرد تةمرومالل عاطقةياضق لسجرو بضق و بضاوو عم او عاطق ىأ ب بدضقو بذاق

 مركحصحلا تضقو بيضا انهن . رضامذق هيّدقو ناصغالا ىف هونابضتلا هاو يضقلاو

 [|| اهتادنعفارطأن ماتا رضشلاةبايضقو غلب ىلا مايأ هناصغأ تعانق اذا ايضا
 ضارتنأ لبقاهتبكراذااهتبضتق اؤةياذلا تيضقو ص رتل ىتلا ةقانلا سيضقلاو تدق اذا

 هرب غورانلا سضقو هبق بض:ةموهف هن بن أ لبقالع هتفلكن ل ص ديرد نا لال

 | ىدللا نيب كوكب طةلاو باطقو بطقو بطقتاسغا ثالث همف ىع رلا يطق (بطت)

 مهم هيلع رو دباك ذلاءهدمسى أ نالفىئببطقنالذو بلا هيلع رو دينيدق ةرذلاو و

 رفا ىذلا ىداز ةلا ةبطق ني مردو فدهلا لصت ةدطقااو برا ىسر 2000

 ىلء لدي مساوهو اعيجب ىأ ةمطاف مولا ءاج لوقتو ةئالع نب ةم.ةلعو لغاطلا نب ماع هيلا
 ْ حم طق أو بارشلا بطقو نال مغلاو لب هال نول أم طقل ايلا ارعالا نبا مومععلا 1

 ٍ لج لنا بلعلاو بنكلا باطقهنمو عطقلااضيأ يلمقلاو بالطقلا مسالا و ف - نها |

 نحارلا لاه ل تاوهفاهذ لنافك رخأ : ساه منك رخالا ىفَقلاوا قو رعىدأ ْ

 ىقاسناامعنو انطق لوشد 5 قلغا دق.دع [سلقوحو 0

 ١ سنع ىأ ا.سطةن هدو نطقو بولقل_جروهقعسج ىأ هسياءعنيإ بطقاضرأ لوقو ْ

 حدق بهتلا ( تقرا ىوخنلاريتن ملا نب دمت بدا ب رطةور“ اطنيرطتلا © 3 ّْ ْ

 هريعق: الكلاب يعقتو ةأبجو* بج لثمةبعق عمناو هب همم بعقم ا |

 ناك لبر م١ بضءقو ءلصأتسا ىأهمضعق بنت ؛ثنوذلات

 وهديرد نب الاف حورمسلا هيمدخت بخ نايققلاو بةمقلا و2 . 3 يبل
 هلوةىف٠ ارت لقغزتملا نعد ساو داؤلا ماني (بن) تردؤازأ ةنسرافااب|

 حامع 0
 وه



 تادغل ىرأوىرأ( ١

 ها بدرإن زو( 5 (

 (بست) ١ (مابلاباا) 4 ١

 لاقوهانغق ىلع هع يي رق
 1 ناسطرد 3 ىافس لزَو 0 2 ركسل اةينشم ىش أ تحف

 الو ةفطرقمد_:ءام لاقت ( بعطر :( بعللا نةبرضءايلا ديدي ىطرقلاو

 ظ 0006 دجوام دسعوب ١ 1 لاق نأ ةنعمألو ةدعسالو هل_عدق

 ترا نسم اناريثلا نمي هرقلا
 : ف لامر وطور 35 اهناكق انعلا تسحر الا نم

 (غعوتتس لاه و ةاونلا باص مفلا ف تف ساب يرق بسقلاو بلصلا بسقلا ( بسق

 ١) )رمشعلا ىلعاعارذ ىر أدق ب قلا ىون 5 هنوعك نأ كح ا طغزم-أو

 | دقو هب رح ىأ بيق هلور لان تريهت كسا! نبا لاق ديدشلال ي وطلا( ؟) تيسقلاو
 | طلختا ىسقلا «(عبنق 7( تدسقه < نمءاملل دسعلاو و بس بدق

 ا
 إ

 أ

 ا
 ١

 5 ةغبانلا ىعدال ادشنأ و

 5 1 1 ناطاموأن لي « عسمبسى قى” ىأ الف

 د

 بدع و ارث ىلعدهباسار ©ه دع نشروا دياعلان يح

 لقال لا 0 نأ و 1 مل ةلايلخاذابيشةرمسنو

 : ابيشقارسن هلاك رع 5 0 0

 تفز بروءالدلا دهعشم ل بدشق فم سو د للا بدْةلاو فلا ميشو

 لل ورع ىفأ ن نع باشقأ عسجلاو مسلااضي ؟بذقلاو هيفريخال نك ا ذارسكلاء شخ

 ه.يْمقلوة' ءوسهرك ذاذااضن أ هءثقو هعن ىأهماعط نشقو مسلا هاساق همدقو

 هنعءاكسام ذو ادلب ست تحاا ذاب شنقا و لح رلاتشقءاتذلا لاق هي هخطل ىا بقت

 ٠ حرعادا بدلا يشم لجرو هحير يمس لاو هناك ىناذآ ىأابيشقت هعير ىيشقو دسءولأ

 أدحاوءابصقل أه هومدسلاه ةمصقةدحاولا ثم: مقا اوءاءالا بصقلا (بدت 5 ٠١] همسح

 0 كلذكو فوجأ رب دسم م انعلك صقل وءافر طلاوءاذلحلا كاذكو لاف عجو

 1 ب ودوبأ لاه 00 ةمصقةد- اولادرمغو ةَضذ

 وسل 5 ةمح تنتراف هب تماقأ 1

 ار يأ ٍتصق ني تمأق لوي ااكرلانو. لأى ر مت ءانمع مطنلا نصق ىمدالا لاقو

 حجراخ هو ةئرلا قوزع ار ارا 1 لوا نزع لكو بنم ةمز

 مشمس ثد , د_12اىفو رهو>ن هند ان آب صقلاو قاهر ناك باس ب صقا او هيراو سفنلا

 + اهطسوتيرقلاةبسقو هداعتقالا بصق ن نم ةنطاىف تس ةحدخ

 ش نعارلا لاق همصقّر : وه لاقيءاغملا مضلا,بصتلاو ايد دم

 حجار دروفاكلا فلمعم دقن و حرااذتامللاو قراقملاو نك

 ىلءوهورصلت ادي رتق .٠ :بومطم نام او رمطض«تصقلاو سدقلاىسالوقامأو

 ع ظ ىدعالا لاق تاصق أ عجلا والا
 انماضقانتائعتملاو ل نيم“املا ولان دهاشو

510 



 ٠ (بضرف) : (فاتلالهف) 41

 ريمالان ان رقنمن الذ لوقت هنتصاشو هرث اسلج مهو كلا نيارقدحاواشيأ نانرق

 ظ اهتدى رقت هدب رقو ه دذعدي رّقلاهب تاط ىأ :ئشب ىلا عت هتل ا ىلا برت راب ١ نمو |
 رسعو رسغ لدم نطاق ارضا ةلك اشلانمثرقلاو نرةلاودهرلادضبرشلاو |

 اموعضوو ام هيدي عفراذاس رفلا برق لاقي ودعلا نميرضِتي رّمَدلاو بارقالا عجباو
 هدب راهو براة:ىأدعولانرتقا و فندأو ىلعأ ناس ردت هلو ريض !نودوهو و دعلاىفاعم

 ن دراةمل-ةنالو“ىد رلاودنجلا نيب ط_سو ىأءارلا يسكب براسةمءوُسوَد راقمعسبلا ىف
 كا دكواهدالو ب رقاذاةأرملا تن رقأو دعامتلا ةضبراقتلاو اصيخ وناك اذا كلك ا

 ١ هومدعب هد واارش * طين ءأ تاق ةقانلل لا ةءالو ,برقهىهن اش !او سرفلا

 ل_لنا بردك ليذلان برمضي لقلل بورش لسر نبل للا نياو هانباو

 عج سيدعلالاقو عر ها اوذو ءارلا فب برقكى ورب واسغماند نمح رضتاس,ال ا

 خد -قم-هلوق نم محدقلات يرفأو ابارق تاس سلا تارت بوراقمبرسقملا

 نال_علا. بارق عسجلاو نانانرقناحدقو . ىف رقةمدجحو؟ ل: نأ براق نابرق
 ديردنبا لاف دورتنأ لرتنالو رقم ىثنالاو مركم وف ديئذلال للان مبرةملاولاعو |

 ا مرا ا ميئل لف اهعرقي الئ ثانالا, كلذ لعفياممنا | ا ا

 ةفر ةردس لم ”هلعف ىلع نأك ملك عج كلذكو برقر تحاالو تاب رقوت أب ,ةوتابرق

 لويز دسم صال قوغو نا قف هلا ولاد نكسنو رمكتو نبعلا خفت نأ ن ْ
 ىبارقو دو ىب رقوهوءارلا مب ةيرقوهن راو هب رشمو دب رقمو ىبرقو برقو بار قه و قدي

 مر ةودهلوةتةماعلاو فراق اونا رقأ مهو ٍ

 1 ةلئلااذهىربنبالان(1) | بارةلاو( )١ سدك بار رارغلا نإ لملا فو هّتلاجو هدم_غبفمساا هيأ نوكيءاعو
 لءافعيسلابارقدعب ىرهوفلا ١ - اهون فسي لافو مالاةيراقماضيأ |

 نأ مالكلا باوصنأكو هارتام -. (؟) ره بارقريدغلا ىلعثدرب .ه امدقّنكتاهضشنمئاو
 برقلابارةلاول لال قلوة || وهاممهلوقتو اهبارقئبَتى المئحتالإ . .(لافو ولالا عن براماذاكلذكو |

 بارقلاو هاهماعل لا دهشتسو 2 كال نمس رةبالو ىف املا ةموهذم نإ ذ نمآلبا رقبالو كرمشب

 عأ كاثرو باصسك ىرقلا ىنوع لاقو ةنحاهم أن يع ىرقلا لت ا فو اً هنم مظعأ“ ءاسفنللا لم نيلخرا'ةليوط

 ىذت م نمراصتخاب الهساقنولعي تابىنر قا سد 3 لا لك اهئاشح لا بدن“ اهلعيودب راحمصي

 هدانا ب اوص ىرب نيا لاق( ؟١ ظ زحارلا لام ىمدالا نع ّندملا فاةلارمدكي بشرا (شر 1( ١

 ةدانزلا نعم نم ديدعلا ىلع ندزب امشرق انساب كاناأامل و [زالا كمت تي رقفك ظ

 دورولا عم نمال ةدولا ىلع ْ امحأذا“ ولا ربعي بر »* مريض ل يغقلاب همأا تق |

 ىذنم ها ريدغلا ىلع لأ ءاظعلا عطقي عطابقلا فيلا باضرقلاو بوضرقلاو هسماطقهبضرت ( بطرق
 : ىل-رلاسذ رةرابوضرقريقفلااوجءاعرو ةءضار دا عمل او صللا باضر ةلاوتوُصرَعلاو

 كدب "1 باضرةوهفاس اناس لك أاذا

 هدا علل اكتجرتمما # هم«باضرق ,روو اان ىع دن * همة مانع اشماعو

 رمد لاف عضومفاقلا مذب ةيضارقو



 هاكر( 1 (

 ب1 ١ 1 , /ايلاباإ) ظ 3

 اذهورب لو تيكس نما لاق سدبقلاىلا هب بهذي دعر تود ىأ دبه راما

 نانسأ اهقوفو ةر 9 طسوىف ىتلاةيِشْلْلا بَقلاو هفالخ ىلع س انااو لاه هريغدح أ فر ا

 مشد اضد هلا ربك الاس أرلابى يم و بشخنذ

 |00 موقلا بت رهاضبأ شلل لاشي و ضرالا كيف أل نط تيتلالا
 ببق٠تددو بايقو ببق عج اوءائبلا نم مذلانةمدلاو تنم روجمللا ىئوقامطالا

 ىل_هملا ماعلا دعب ىذلا ماعلا فاقلاةمومت*بقامتا او بمقن "جي اوهلاو ةبقهقوق لعج

 بفابقلاوليةملاوماعلا : ةدسعوب أدشنأو بقارقالو لباهالو ماعلا كت آال لوقن
 رامجو ل_ءتفاوهو اههطقاذا ن الفد, نالف بتقا ىبمدالا .هعطق اذا همي هبق ورعوأأ

 الاعف ناكولو مكه د« ةفرعموهو هف رصتال برعلا نال بق نمنال_هف وهو ةيودنامق
 رعءاشاالافو نايقرح نماعطقت ير لوقت هتفرمدل

 ايراني داقرانح » ايعتيًاردقلا معا

 ةيئاسلإةادأ عمج كلا بتنلإو جانيلا رمق قعرتس ل ري رحتلاببمَقلا «(جتر

 || فاسكلا لوق ىلءةئتْومءاسعمالا ىهو باتقالا :دحاواضرأ بتَدلاو اهاامحو اهقالعأ نم

 ءيتقيلا ةبسنلاوةبنقلجرلا ىمم“اعيو ةبدتق اهريغصتو ءاهلاب ةقاهد او ىمصالا لاهو

 امأو انوا ىقورادتساىهدن امملا ن نه ىوحنأام بتَقلاةدسعوبأ لاقو قه لوقناك

 يتلالبالا نمةيودقلاو يتقلا هلع تددشاذااءانقإ وعبلا تدتقأو باصقالا ىهفءاعمألا

 باعقلا ( بخ ) ةيوك رلاو يواكب تقي امنئشلا اهنالءاهلا, تءاجاسغناو بقل اناههتقت
 : ||| ةداوم ةلك ةءسقلاو مضلاب بعقب بخ هئمل وة: سانا لعجاعرو ليالاو ليدل لاعس
 (برت) لجر ما ةيالو هالع ىأ ف.سلاب هيلو هعرص ىأ همطشم (بخ )

ىلاعت لوقو اند ىأ امرق بردي مضل ام ئشاابرق
 : لأي لو نم بسهتلا نم بيرقدقتاةجر نا

 لاهو هريك ذتزاج امقمقح هن نان نوكح, :الامنالو ناسحالا ةج-رااددارأ هنال ب رق

 ' داش نعم ناك اذاو ثنودو رك ذية فال! ىنعمىف بي رق ناك اذاءاّرفلا
 ىأ انابرق هيرق أ رسسكلا ادهني رقو ىتبارقت اذ ىأىتدي رقةأرملاهذهل رهو فالش الب
 "هلمل هل .وكشوءاملاىلاترساذا اك ت تتنك ل ثمءارق ارقنرف ةرلا ؛ رقوهنمتود

 هلتلقو دغلادرول لدللاريس لاف برغل ام“ كب ءال تاق ىمصالا لاق (١)برقلا سسالاو
 مهولبالا نوعس موقلاّن اكلذو صا. هب برةلاةي بغلاذرول لمللا ريس لا-ةفقلطا ام

 نرقلا "هلملا هلملل كلف هو اولع ةلشعءاملا نيبو مهن تمي اذا ءام اوت نوري سد كال ذ ىف

 : اذهودعوب لاق نوبرقملاقبالو نوبراف م ف بزاوق مهلبا ثناك اذا موقلا ب رقأ دقو

 مه اول ف اعست ةيرصلا ن :نفسلا بامحصأ هيقركما ةرزيغص هئيفسبراقلاو ذا شف رلا

 فسسلا تب رقوارا مهمل بلاطا كلذ لامشالوالسل هاما بلاط براقلا ل_ءلختا لاه

 هقت برق هنملوفةل وزع ع هللا ىلا هب تب تاق لا وار ةلاو بار ةلاىفهتلم> اًذااضرأ

 ! | لايو ةرطقىأ: ياه ماعلا اني ار ام ديزونأ لاهو دو قمم اعمال بامور

 و ا ع ول وس
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 ع رغىأ ملا تباع راناسن ا نوناغتواناسح اودي تالفوب تكتلات هريق

 مو بسك انا (فاقلالسن)

 رعاشلا لاق ءاملغلا ئيست نلغت تناكو

 ٌْ مدةلامهدعدعبام دع هن ادعغءابلغلا وتب ىئروأو
 | ءولاهاعرو بمقال ريد كسلا ىلاوتلا شاصتس امال تغب ىباغتاهبلا ةيسسنلاو ||

 نيب باغ لسحر لوقتو رغ ىلا ةيسسنلا قرافو نيروسكمري_غنيقرح هقنالرس كاان
 زا راد قه !باغالا و  ءاسلغةزغوءابلغهمضهو ةءقرلا ل. .اغناكحااذابلغلا

 0 فتلاو غلب بشعلا باولغاو تاغقث اجو ةقتلمءايلغة- هد دوسو

 ليوؤط مشأزءكروغلابو « ةيلغتذخ أ امدصي تذخأ راراا لاق ةباغلاءايلاديدشتو |
 ىدالان ءاعبرس فب ىأ ذي ةيلغ لح راو ١

 هداوسد:ئااذا ب ريغ مهدأس رف لاقي بهامخلا عجاو ةلظلانهمغلا 006 بهغ

 ادصصناصأ لجر نع ءاطعلّدس ثد دا فو رسكلا:بهغدقو ”لفغلاكي ردا, بهغلاوأ]

 باغئام لكي معلا (بغ) دمعترعغ نم ”رلغغ ىنءزداسعون أ لافءاز طاهنلءلاقابوغ

 (؟)بامعو برغبئاغلا جو اسغموابوغوان امغَو اسمعو ةسغهنع باغ لو" كعأ

 ردهم درصو اعج ناكناو ك4 .فملالير لا عمااسلا سف تتيئاغاواضيأ بيغدأ ا

 ةيامغكلذكو هرعق باساةبانغوات[ ةنسغو زدتصملا هيون نآزو< هنالد ضاره كأوق |

 نفد ىأ هناغ هس مد هاوقو ضرالا ٠ نةطيش ىأةياسغو ةسسغقانعقو لوقت ىداولا

 ا 1 90 ه1 10 07: ل هال تاس ام تسال جسم محروس ساحل دععل ييطس ع اج 2. ها سل

 اليدهشموءاهلا,ةسغم ىهف اهو زاهتءناغئاذاةأرلاتباغأو ةيطاننافالشةناشغملاو

 | هياتغاو اهماقسسينالاو بغرهظنع(؟)د سل لاف ضزالان رمتأمطاان بنغلاوءاه
 ولهم_ةيامروتبمناسنا فاتت نأوهو ةدسغلا مسالاو هبف عقواذاانادنغا

 ةراعشمل لاس ةجالا هرابغل اوأن امه ىيعنت منارز تنص ناك ن اؤةسغ ىعساه دضن اكن أف هعم# |

 ةلورتتم ىف اجو نالف نس بيتوزاجاب عضم م م ماةباعوءاببل ا نموهو ماج - الاب اغلاو

 سدقااو مالاف ىد.قترعشلا

 (ىنع برغش ىأ) بغت. هس لرقم ىفلقف »* ةمءايذب دل مونانل لطف 1

 ترص زوالا لستملا لعد رين'زوالو اذكمرعشلاو ع وذ ىف ٍمغتملاءاّرذلا لاف
 ا هوبأ جرب

 نحارلا لاق ءانالاىاعأ

 ١ بأق برشلت أبت 4 ى«ق تدععسو ىربء توعد ا

 نق 6 قا لعفم ىلع بأةءوهف نص لتشمءاملا برش نمرثك اذ! لغن رابعةوأ

 ف+وهؤامسهذو ساذاحرخلاورملاو دلل ابق كاد كو هنو دنت هذا ذا اء ونق سقي معللا 0

 صضاوضلا سقلا لكنا بمَقلا ةذن ءابقةًأرااو نطملا ضاسُصلابقالاو رضا ةفدننقلاو
 || بسقلاوهو سرفل!فوح تو ةسةمشلاو هءانأ ةمقرف تععما ذا اسمقتمةي ذسألا قو |
 ماعلا انتباهه ام تيكسلا نبا نطنلاتقنقلاو رادهلا لج اناقيقل اوردهدشالا به ءقو |

 ظ كت رمل أقو هتك ماعلا تبت مالا عنز نادرو

 ةحوتفمماللاولالاك(1) ||(

 لاقي و ىذت ص ىفام ىلع نيدعتتل
 تاغلماللا مضونيغلا خفي اني
 ما سوماقلاىفام ىلع ثالث

 ٌمئلاثلاو رافكو عكرثزون(؟١)

 عملا لك أ ةرقب صن( ؟)
 هفلخ فوطت تائقأف اهداو .

 سد الازر تععمتو تيبلاردصو
 ىذترم ه ااهعارف



 ىربئتا لام (ىذعالا هلوق
 معزام الدال هنأ ب باوصلا

 عموما ءاك رلاو ىرهوملا
 نبءام فاعن "الم عدعد ىنعمو

 ءاكرا د مسا الة لمسلا نماسقتلا

 برغلاحدق مح اعالا قاس الماك
 عجرعلا ىشدعالا تن امأو ارم
 7 هدفلا عع برغلا هذ 3

 هءاومارتةاقلا نمو ءرهز كا ذا

 نع ىذترمه ها اراضنوانرغ
 برعل اناسل

 ا رضءعب ىف عقوو جتفلا( (١
 هيفو معانلا ن دايز نيغل ا مضي

 مضالر افل

 يلاعو ىراكسو ىلاسك طق

 ق هن حرصام .ىل_ع ىراتغو
 ق٠ ىراكس لمتلاف ف اثلا

 ناه-وه ف ناك نا و لا ىلع

 لاق دج نكسوا ىلوقن او ها

 لاه هلو أ مذبو حفلاب ىاضت

 ى ركس لثمرثك الاوهو ىضت ص

 انهىذلا رهشلا رك ذو ىراكسو

 هأ

 م

 ةلتةْرك نيلوالا مضوىأ(؟)

 لوالا ىلعو ديرك اء_وكقوأ
 امن عجو ىناولا رمدتقا

 ىذ:سىنام ىل.ع سوماقلا

 ةيناثلا لعهد ثم هخشلاف الخ
 ةدعوك

 باوملان اب دمنا هضرتعءا()

 تبشارم اك ى ضن رم لاق امْذُغ
 ها ىضغلا تدنعاسمترثك ىف

 ْ ظافلأ ةعبرأ ىف لوالا

 (بذ) [«ابابإإ 3
 ْ | كيرعتابترغلالبالابراوغب تيبش جوس ىاعأءاملا براوغو ئه اعلم ثأر
 ىشسعالا لاه ةّضن نم ماحلاةدو هضفلا

 ٍ ايرغلا مجاعالا قاس عدعد 2. امءاكرلا يساعد عدف

 ظ طقسواهءوطرخ نم طمع ءادوهوةقاناا ف فعسلاك ةاشلا فبرغلاو رج اضن ب رغأاو

 درا لا نمزابتي ىذا ءاملاا ذأ برغلاورمبكسحاا.ةاشلا تيرغدقوامنيعرعش هدم

 ةمرااود لاه اهيرس هحرربغتبو ضوء اوركملا ١

 برغلائ شن“ باو اهئ نمو 5 هتلمق نم قيتملا كر دأو

 | فاضيالو فاضي برغمهسهياصأو ةمسرافاابرا دمضساوهورخكشلا نم ب 0

 ظ همسسعل وةتافطنا اذخ أس دغلا 1( بسغ)ام رنمك رديال ناك اداْلَر ركل ن نكسب

 (هنملعيتغ
 00 و ىضْعَدأ رماو ناضغلحرو يذغتفانأ هتيضغأو ةيضغموامسضغ

 رعاشلال اهو 1 (1)ياضغو ىضغ موتو امههابشأوذن المو ْ
 مادو كا ضء: ىلع باضغ ه مهضعب موَقلاو ل رك ذأ ل تنك ناف

 || لبالا نمةن اهمسااشيأ ىضغو اغب د رس م ضغي ىأأ (2)١ابلاديدشقب ةيطغل جر عدا ا

 ىلا رعالا نيادشنأو ماللاو تلال اهل دئالو ننال ةفرعم ىهد(؟)

 ايون ور قف لوطا هيرحأخ *# ةمب رص ى مغ دعب نم فا سمو

 بدع بوصغمو سمغئذااو لدم بامتغالاو قسط 2

 2 (ىضذتص ها ديعع لاهور طضاف هلت ادبعداجا قر) ةمدلانيدب ردلاف هئرعالاوأ

 دمعع باضغان أ براق ى 5 اولعتره دلاو ماءالا بقعتناف

 رعاشا الاف ةفاضالا

 اودعو ىلا مالا دءالوذاخأو » اوذر م اف نييلا اود طملخلانا

 م-!ماطق ل غبالغو ايالغو لاغم هللامز ةفاضال ادق ةلاليلا كذب رغالا :دضحارأا

 قفا نينه طاق نلت اوني باةتوهو ”لسقونأ باغتو داد_ضالا نموهو هلع

 | « لئاوةئبا بلغت نعيغذ هع دودع فم سأرلاتددشاغاذا 05 باغ ى تاه د

 ناكم لك ٠ كيلعودعلادرو « ىلئاوةنبانإغت سراوفالؤل قدزرفلا لافأو

 تاكو

 ١ هيلع .(بغ) تجرم قال غبوةردلنا ديد شلاوبنالا تشغلا ب ت.كسلانبا سشسو.ءىأ

 : لالش نءوهو ن نوملغم سم _ملغ دعي نع ممظو ىلا هتهننا لاه اذ ًااساْغوَد وه لع وان. ع

 1 لع نوكح,نألفعاذه ءارفلا لاه .بلطلا ل_:ءنيعااحوتفالا

 0 ؟لفلارثكلاا باللاو سانت .لعانأ هلو ارهقد. و اذك دلب ىلع باغتوة أ سها

 ا كلغ هناك هنر ة ىلع ةيلغلابهل م .وكضماءا رعشلا نماضبأ بلغملا و ارارمبواغاا ب غملاو

 1 | ١ سلفا هنشب غراس ناكبا ذا السل تع ”ىومال !"فنوقنوئاادار لاه

 اب نيتك باز م .وقلا.عارم ىأ ايضاغم بهذذانوتلا اذوىلا_عتةلوقو همئار همضاغو
1 

/ 

 ٠ [|| لئاوتنب باغتمهلوقو نان دع نب عم نير ازننب ةعس و نب دبسسأ ني'هلو دج نب ”ىغد نبا
 ||| كوناكو ةيقعزيد_لولا لاهم تنب ميتاولاه امكسص لعل ايلا ثننأتاانويهذيامنا |

 كه +



 1 - (برغإل ٠ (نيغلالسف)

 برغم علخ ىف ةكت نفس »# اوامعت ةادغ , دل نأ كو

 | ضيبالا برغملاورثكو كض دش ا كضلا ىف برغتس اورصنو أ ءاكح امنرغراص ل جرلا برغأو أ
 0 مد ىرأ حو .٠ | #0 رعاشلا ل

 لجرلا برع أو قرزلا مسي ذل زودت سحر ماتحس 1

 ديلا بارغو هنزخل اهلا مايو جانزفلا ده اراجارلل او ىمدالا نعهعسو ٌدْدْسا اذااضدأ د

 ةعبن عطق الجر فصي حاملا لاف اهّدحإ
 ررامههءاضعلا طاسوالودع # م ارغدح تاذاهلءىئأف

 'ش . زحارلا لاه "ىبدالا نعلرولا سأر ىتدلب ثنح |

 بارغ ىلءنابرغة سو . بالا علل عاب 0

 ةمرلاوذ لاك نايرغاشتأ هع

 رطل ااهكارو؟ناررغز بوقت ه امدسم:لئاغبا قرزليزقو .٠١
 ىقيصا ىف متاهللا لخديال كلو ةك ف ورعم ىعملاّنال هملةفرطخلا نعامئانرغتب وتدارأ ظ
 رعاشلالوقو ديدشر اريل !نم ب رض بارخا | لجرو ىهتاش ىف عبصال ا له ديال ىأ ْ

 ا

| 
 ٠

 ظ

ْ 
0 

0 
| 

 بصةمريربلا ناد رغكم اضع « منول ل فصءاضية رد ىأر
 بنا ارغتاقاذاوداوسلا ديد ىأ بدي رغدوسأ ادهلوقتولارالاز نم جيضنلا هب عي |

 / نرخلاوسوغلاو مدقتنال ناولالا درك اووّنال بدار غلا نمالديدو سلا ىل_هختد دوس

 انارغماورغص اص مب مم "وك هريكعرغ ىلع هورغص سعنلا نايربخم هتبقل مهلوقو ) ١)دحاو عما |

 سعشلا تب ومنا آكءازج أ نيلسا كلذ ولع مهن اكس ارلا قر اذماولاه اك تانان ريم عسملاو |

 تيرغو دعامل َى ؟قعبرغالاض دبس ىأبرخوبتا خلع ءوعمشس ورشا 0

 ىممالا لا اهرخؤمو اهمدقم نادارغنيعللو عمدلا :راتاذيأ بورغلا وابورغسوثلا |

 زحارلالاقو عومدلا بورغلاواهعوم د عطقنتالو لمستتناك اذاب برغهنعا لاسقي 1
 ىرع بورغك.نعلالا 3 ورع مأرك ذئال كلام | ا

 ةرتمء لاه برعاه دس او اهوامو نانسالا :ٌدحاضد أ بورغلاو ظ

 مطملا ذيذإ هلم ةمبذع 3 مذاو بورغ ىدبْ د دمسذأ

 هناساةف لا. هل وش *لك نرغو برغءف.سلاد1لا.ةيو ةيظعلاولدلا اشي أب رغلاو

 ةغانلال اه هب رغنمتففك لوقتهيزج لوأو هند ح سرذلا برغوةّدح ىأ برغ |

 ناكملاىونلاواهد_عب ىوذلاةيرغوةدمعب ىأة ب رغفونو ر روسانلا ثم عاجل الف ةقبإ ْ
 كيرا ىلءكل.> مهلوق هنمو قنعلاو مائل نيبام براغلاونل الرغس ىف هيتأت نا كونت

 اذا ملال اهبراغىل_ءقاأ ماطالا اهبلعو تءراذا ةقانلاَنأول_صأو تدشثمح

 | بنذلا توفت اذللا نعالاورسب الا !._هافرحام_هو نيكرولا د رمءلاو سرفلاادار ارغوأ

 أ عمدلا ىرجم ىف قرءاضيأ برغلاو كرا اريثك ىأ ب رغسرفو اهتنعأ ىفانر عع زتت ل محلاو | ١

 يعم ؟ سو.ءاقلاركذ )1١(
 ىذذن ىم هأ برغل



 (برغ) [ءالابا) 25

 مقرف اهشع هع ىلع « حرت ىهو ىلن ىدهع
 هتبعو بمعادراصىاعاتملا باءلوغ وعن :د_-او ىةعباعلاو ةسعل اوبمعلا

 ىأباعمو ةياعم هيفامل اوةنو لصالا ىلءاضدأ ب ويعمو بدعم هوهق ىداعس ال رق 2

 رعاشلا لاق قيل توم لاو نم

 ظ باعمباعل همئامو 5 هووبع دةىذأ!ل-رلا انآ

 الأ وار حوتفمر د هلاورو كم مسالا بدي رأن اليكي لاكل ثم ةثالثلا تاو ذن هلعفملاّ ال

 | سشاعملاوريسملاوراسملا لوق ود درعا !َنالز الس اءدجرر د ملاو مسالا ىف اهمترسسكوأ امتحن
 ش | هلعجا زا اشي أ هسعو بعل ىلا هم_تنهنبعو بودعلابياعملاو بيعملاو باعملاو سدعملاو

 6 قييعو ىنركواسنالا ثيدملا وباب ثا اهمف لعجتام ةبنعلاو هلثم هبيعتو بيعاذ
 ١ تابسعو بامعور ديو ةر دب له بسع ّْ

 ظ ا حل 1 د ا (ننرض)

 كلذكو ٍباوغو هراغزال_ذ ىئلب او ايغبغت

 ْ كيف تل, نم تهدد تدر ثلا اموب تك توامول تءاذااضيامبنع تدبغو

 آلا اهلا ف نالف برغوام ون رتتوام وب باحت ةاشلا ةبنغملاو ديدشنلاب مهنع
 بأن لكبغو ابح ددزتابغرز لاقي عوم# لك فن سملا لاه ةران : لاى بغلاو

 ْ 'د_دعنالف بءو نك ا ئأ محلا بغ واهرخاوأ ىلا تراصىأر ومالاتيغدقو |

 أ ىفوانغانان انالفانغأ وبغب :رعشلا ديور مهل ورقهنمو "بتاغلا تت ايلا مهلا ىيتمهسدمو

 موماادعو نيموب عدو امون عدوامول دءلوة اوهرأو ضيرملاةدامءىفاويغأثيدحلا

 هو ةابعانبغيال نالفو م تبغو ىلا تبغأودرولا ٍبغنمإ الات نوف واشلاعللا

 بغُْنمرشتارجو 2 زجارلالوقهنمو مويلكانتأيلب موتوداموباندتأبالكأ |
 1 ف رتل ةيضو بوش بابا لاو صضرالا. نمضعمانغلا بغلاو ةءاسلكىأ

 ىللبالا نم هل ءباحب نود غ بل غلا نايلأ نهةسبغلاو ثب د_-هلو رك.ثد بلاك
 | '0اةيقإو علا كاذكر اههكنجس تمت ىدتام كيد ورا غلا او دغلا نم ضني

 ٍ رعاشلا لاه ليي وهو يعرمتملا
 برتغاو بره هم لود: بارتسغالا دير غلا «(برغ ( بغيغلاف ىدىلا تاسصقارلاو

 -  رلاقو اراونيغلا مدباضيأ برغو بيرغوون عع
 ناب رغد مىفاننكلو .٠ ة.ضمانمف رطلا ضغناك امو

 ثيدحلاىفوهيراقأ «-غىلاح قرتا ذان الف برتغاو دعارالا اضيأءادر غلاو٠انرغلا عملاو

 حول | نب سمق لاهو برخملاةمحانىفذخاي ىذلا بّرغملاواووتالاوبرتغا

 بت برغم مخ باةعأ ىف حبصلا عم .٠ رظاخ ة ادغلا ىلان ”تدصأ و

 بوغمو أو مه دلي ىوسدلب ند يع ام ىذلاريلشا ىف ءيرجخ اب وذم كءأج .لهاشب لاو دو
 ٠ | نودلبج مساديدشةلا»برغو دليلا نع ء ىنالابيرغتلاو دمعي ىأءارلا َحفباَسيآ ب كرغمو

 ١ تبرغأو ب رغائشجاج لج برغأوةيزغ ىهسنام يعدد نءو باك دال, مأشلا

 1. ممم مام م متل اا جم ممم
 السلا

 «اًه لآ



 رعاشلا لاق توكل اي ا
 هانز تكا ركمس * اهفاغل نم طقسامّن اك أ

 ىركشيلا لطتتملا وقام أومذضوسق ىأ فيه لام بكع ل بدوأ

 امفقيف هلمدلاب نعطيو « دعمف بع ىف ىف ةوطد : أ

 ىهو بولعلا دحاو بلعلا ب نذل نب ناهعتاا نصمم يجاص ىمغللا بكعووذ ءوهفأ
 ةفرطلافو ه.فترب وأ هتشدخوأ هتعنو اذا مضلاب هيلعأ اهتيلعهنم لوقتران < | د

 ددرقرهط ىف ءاملخ نمدراوم 5 اهتايأد ىف عسنلا بولعَن 13 ١ ظ 1

 رش لاق تحال نواعم قد رطو ط.لغلاناكملا بلعلاو بيلعتلا كلذكو |

 فرعلا ثنمام هنن ناوابلءامسهو قنعلا بصعهايلعلاو اهبوكعرو دي بولعم لك ىلع ا

 ءا ار ىف ىنلاثدن ًاتلادَر زمهباهتسوش تاش نا ةقملمه رهام ال نآابلع تلق تئ_ثناوأ دآ

 بلعو هئم سةجوأ ص اض رلااضبأ فل العلاو "ىبالسعلا عيب اوءاسكىف ذولا ةيلصالابوأ

 ريعبلاءايلغب هعافأتم زحاذا ايلعهبلعأ ف سلا تيلعو هةنعىناج ىف ءاذمذسخأ ا ذاريعيلا | |

 سّقلاو مال افو لجر مساءايلعو ”ىرملا لانني ثرحللا فيس مينا بواعملاوأ 1

 باطؤلار مص هكر دأولو د اضررح٠ ايلعّنتافأو |

 1 الما اج انجن اذا لجرلاءابلع خشن لاقيو

 قدعلا لوط ىف سنو بال لا وأ سح ىأاضيأ تادنلا عودا ىأ بلعب درسكتلاب رسللا

 لاه ةسبعلا دي ىلا ب باعملاو بالعو بلع عجلاو داس نم لت ةءاعلاو ةيلعمةقأن

 باعملا دوال ار اتا هلاحوبص 3 ةرانواروط مولا ءامد اسس اليخ فسي تيمكلا

 يلع لاقي حشلاو ةموصفن ا دنع لعفياك هسف:صدشيو لج رلا فرشي نأ“ ايناعالاو

 نمةبملا( بنعإل هريغ ئنءايلا تشو نيعلا نيكسنو ءافلا مضي .عق ىلع يضل داو مما

 رونو ”هلمفو لمفو ةدرقو درقوف عدالبا ءانبلا اذا ه ىلءٍنلغال اَنالر دان*انب وهو ةبنع بنعلا

 ةريلاو ةسطلاوةريسطلاو ةربخاو هلو اوةشعلاوه ل. .اقوهدو داوالءاحدق هنأ الاةرونو

 لجره براس ىنأن ب باسذع و ناسنالانج رذ5 را "نةينفلا و تعلا ىف غلام ان* ءانعل ١ وبامعأ 7

 لاه بفنالا يظدلا فرفتلاب بانعلاو ٌهءانعَةدِحا ولا فورعم هم ماي باثعلاو ْئط نم
 بائغن ,يكنملا رانيا كلا ادعصمقازتلا توهم قرخأو ُ

 ||| فل عفالوءابطاا نم اطشذلا تلا كيرمتلاءنابنعلاو لقءلأباذعلاو .داوبانعلاو
 ىبد ” م ”ىامررلا ىلا هذ نتكنال لدانغلا عجل اوزا ازهلا فلاشي اأط بما دذعل ا (بدنعإلا

 لمحت الفةئا'نونلا تناك ا ذاهر ومدسلاه .تّوصاذا لدنعي لبلبلاو رتغصتلاو عملا هنه

 رعب وشلا لاه مولا لاجرلا نم لمقدلا ب علا( بوعل تيثالاةدئان

 عوام اماذا « قرود ت كردأو ىرتو ام تللغ 0

 كاد( هر شابه ابشلا وعر فوسلاربك كل ويت اسكا

 ل دو ب هك

 ْ اييفعزااب لانعلا قءلصوهو قذعلا' ءايلع نم لص أو هرعش شنان اذا امهريغو باكااو كيدلا

 ١ بتعربشكلا ىفو تاينع تاق *اا ان هّتءجدد لا ىن د ىف هع تدرأ ناف هربغ فرع أال

 نئثرسكب ىوءوهوأىأ )١(
 0 ْه



 (بكع) 9 عال 2

 | اناكتضم كش دقانتن نصا اذاف ضوملا ىلدع تاكرتعملا لب الازاعأ دامي
 ضب بقعتلاو هسدي ناحو هنر ترغصا اذا يضر ءلاسقءو ع هر ئرحأ

 ْ 0 لدتا فصي ”ىوغغلا ل.فط لاق هللس نم ل :ملسجاوزغيدأ

 ْ ش بةءمرسالا اهفروداغم 5 ةييلضنوملاو ىداوولا لاوط

 ظ هنانأوارانج فضي دبا لاقت ادعم هياطىددرتاذارهالا ىف سةعو

 مولظملا < ةسةءملاباط اهجاهو حاورلابر عج تح غ

 |لوت لوةئو لاف هنأ هانعمو ظفالا ىف ضف بةعملاو ىنعملا ىلع بعمل تعنوهو مولاطملا عذر
 | أ اهيضقين أ دعب سواح اًءالصلا ف سقءتلاورظاني موتطغب يآ ةعي لو اربدمنالفىلو

 | |اهيفسيل ةقدصن نالف ق دصتو ةالدل افووذت الصف بةءنم ثد دا ىفو 'نلصوأ اعدإ

 أ تاماذا ل جرلا بقءأو مالا از ىتعلاو هازاجىأ ه2 اطب همةعأوءانئةسشا ىأ بدقعت

 اقصالات تاق وأ ق هذواعين وذل اناكاذأ اظلا هيشعأو ادإ وىأامةءفاخ و

 ْ : ْش اسرف فدي سقلا

 علل عه # هن ىتح ىراالا ف ددخو

 يبهذو«:"روأ ىأ اة تهتيقع ألك لك لاقت دوه دعد د علطي ىأ امه بقعي مخ بقعملا و

 0 اين راهو اسفل رعتمبتع أو هبقع لةموهو هفاخ اذاهمب اهيقع أف نالف

 | | تدعو هيف تككشاذا ربا نعت ةعئوهنمناك بنذبهندخ أ اذا ل_ترلا تيقعثدقو

 ىلا هتبق .ةاعدسو ىأهنأرنالذ |معتو بقعتما وريا-ع كيلو ليفط لاق هنعلاودللا]

 انا تيدا قر نذل ضشب قسرا نع ءاهسبس ىأةعلسلا عئابلا بةّدعاوربج

 7 بطبع 2771 تبةتعافاذك تاعذلوغتوهتس لجرلا تيقتعاوهدنعتفلتاذا ىنءنن ماض

 ل ًاوةشنؤمامالتقعأ ولما غبور "اط باةعلاو ةمادن «ةنقاعف ثدحو ىأ

 قب ةاقنوةامنةع با ةءونابةعرشكسعلاو عرد ؟و غارذو قنعأو ىانع لم تانال ا عجسي

 حجامرطلالاه دادخ بلاغ تاذ ىأ بالا ىلع: اةنعدو

 حوامراثب ىلءالااهموطرخو .« اهقمظود ار

 ظ ضرع ةشئان ةرضصوءالدلا قرد ري فوجيف ئوئانر 2 باقءلاوهبارلا باةءباّةلاو

 |ءابرقعو ةيرقعىتالاو ثاؤت ىهو برافلاةدس-اوب ررقعلا (( برقع ل ةاق م هش لبج

 | 0 0رباو لاول ل جدأ 4 اةباوقو لاو رتعزك لاو قرر خ د ودع
 1 تر الا سا إرغاشلا لاق براقعلا

 ُْ نابرةءاهموكحي هيرقع « تدغذا مكمأ ىرمّنأ

 20 2 رفعي نضر اوييدراضعو د١ اراربتكي برت همت امو تيكا ىوريو ا ههساىرمو
 ظ ىأءارلا تفي برقعم خدصو هيلعىنب م فرجأ ثالث ىلا برقعل ار هنأ اكةرَمعم ضرا لور
 | نب بعص نب ةباكع و هوركم نم ىحونأ هباكع (بكعإ ءاجسلا فحزب بر ةعلاو فّوطعم

 || عملنا بكاعلا او مادزا ىأ نض ولا ىلع بوكع لب اللوناخدأ١ باكعااو ل او نركب نب "ىلع
 أك انعلا عجلاو ثينأتا هيلع تلاغلا او ةضسانلات و .كتعلاورابغلا خلاب ب وكعلاو ريثكلا
 د يا يس سا 2001 تسد يسع نيج يسيل نشل

 ةيكملاو



 مهلوقو  ءرخ 1ث لكس ةبقاع ا( بقع ةعال ٠ ةيظنعااتاذفرصشلا لاق نم ْ
 هدول ددمسلا فلك نم تقاسلاف ت تفاعلا ود.سأاثد ديلا ىف و دلو ىأ [همق اعنزال_ة1تدسأ

 وهفاوئد هاش ن م.لكو ءايدنال ارنا هد تقاعلا ان" لو هلع هللا لص ”ىنالا لوقوأ
 اهنو .داوداووةلهر اشيا لكلا لهو ةئئؤر ىشو مدقلارخؤمفاقا ارمنكب ثقعلاو هيقاعأ

 بقعتةماعئلاورعوأ لاقو سف الا ن نع وماشي أ ىهو نكن بتعوبتسا | 1

 ورمل ةراح ىف كالذد- هلدبةغتو موندلا لك *أ انةُوهوع "الا لك أن رد ىعسه دعب ع سه ىف ا

 ملظاا فض ةمرلا ىذلوق ىتعم' دهو عئرملا نهى اهملع ثغبالو هتمقء ىهو

 بةءاائرخاو ورماحبالزم ه* هتيقعومونتوءكاءاهلآ < 020200

 بعقول سيل ىلابهت هلو تك ردتشملا عع هاج مساوهو هفاخ ىأ هب ةاءهيبأ ناكم نالذ بعو

 هبقع ت رضا ذا اًضي اهتمقءو هةفلخو رشر هتسغبا ذ اهلها ف ل>رلا تقع مي دم ظ

 بققعلاو نس بقع سرفلا اذهالوقت لوالا ىرخكلا دعب* قش 2 |

 اضألوقنو ابقعرب_>و مور وه يلفت 0 رسعو ربع ليشمة قاملا ل 1

 ارعسكن :هبقعف تكجو هلك ىذعنأ هل

 تءلوق: ةيوثلا ةمقعلاو تكساس

 تذخأ اذا ةبةعىريسأن هو امد ١ [لوغتورانهلاو ليلا نايقاعتب ا.هو كتم

 ةفاسمر' اطل َةمقَءْوَد در رز تر "لد ارلا ىف لجرلا تبقاعتوال ديه نم

 اضن أ ةمةعلاو ىن" | لود : ارك ذدلتن أ اتداعنمىتلاةأر 1١ باَقءملاوهطاطتغلاو هعافترا نيام

 رثأىرسكلابل اهجباو ورسلا هيقعد يلع مواوقواهدراذار دقلاريعتمءتريقرملا نم

 بةعلاو ةّرَم رهش لك ىفهلعفي ناك أ ذارِمقلا ةمقعالا كا د لعف اماضنأ لاش و هدئ.هو كلذ
 حدقلاو مهسلا تبقعمنم لونه ةسيفع ة د اولارابوألا نم لدعت ا كدل[ صقل كَ رجلا

 رغاشلا لاق هيلع هئماشيش تب , ولاذ اب قع سوقلاو

 سرضو بع نه ناسا عه « خرد ةعبتا حادقنم رعسأو

 ' ىعدالا د ثنأو ع ؛ ريالغا طرقلاهباو دشاعرو !

 نر 33 نوةعما اهطرققوحَن 11

 هال ف رْعتلاو ةبغلل ةف رعملا ىف فرمصنال لبر مسا بوةءيو لام هللا باع ةديساوةشسلاو |
 فورضموهو لذ ارك د بوةعملاو بهأملا فؤرعمريغبرعلا مالك ىف عقوق هته نءرخغ ظ

 رعاشا الاف لعفل انزو ىلعسدلف هلأ ىف ادي هناك ناوريغت ل "ىبرع هنالا ظ
 امأو لى ةرمو ضف ةّرم رت ةبقاعم لب ,اوبيقاعملا عبلاو بوةعيلا هيو درمصقب د لاع

 تقع او ينارعالا نما ْنَءِباوعلائهذءاملا ىلادوعت م نطفملاىلا دوعت ثءاملا برش ثلا ْ

 بقاعثوءاثلاو:انفلا نيب بقعت برعلاو ةيقاعملا لدم ةبقعو» بكرو ةستعتبكراذا لحرلا |
 جؤفف ىأ مق اعف ىلاعت هلوقوم تدي هيقاعد 5و ةيرسالاتاقملاز نادت تي

 3 كد المتايقعملاو هل كه تسرقعتلاواضرأ |بمقعو بقاعم وهف همقعن ءاحى اهدقاعو | ْ

 اوللات امةعملاو /ةسمالعوتياسوحغ متم ذةرثكل تنأ ااعاونوبقاعت مهالرابللاو ظ



 ىوظي ىذالا"ىتانسقلا )١١(

 رسمك ىت-اهيط لوقأ ىف بايثلا

 ظرقلاهنرثىذلا طئسااودمل دال
 ها

 ا ل م سوس مس سم

 2 مادكر تم ىناشلاو

 ظ
1 

 (بلنع) 011 وا منن
١ 

 أدب ةرلاع ورع ىنأ نعلاز غلاٍباصعلاو بص« نِطالك ب اسال لبق هنمو نعلادو ربنم ترض

 يمان ةونسأ ارلا هب تصعب ام لكو ةمامعلا تصعلاو (1) باهعلا دورب ناقل | ىط

 اودقجا موقلا ب صوصعاوربلاو ل.لناو سانللا نم ةعادما ةباصعلاو ةءامسعلاو حالا

 تيصعلاو ديد ىأ بصبصءو بيمعمويو َدَْشا ىأ مولا بصوصعاو ٍتْءاسءاوراصو

 1 روث دمج لاه ىوشتتءاعمالاب بصعتةنرلا

 سرامهلاتانزا,ممف بصعالو #2 ىرققلا كمسام نيردي /ثدلوأ

 تاصع هيب صعت ىذلا ليما مساو بصمت وح ٌردئال ب ودع ةقانو ردد ةقانلادفن تددع و

 تدمع مك :صعال حاط ا لاق اهقرو طقسلاهتب رض مامن ادغأتمعضاذاةرء هذلا تنصعو

 | تا دتو جان ابنا ئلاوب ,دعاهعطةاودارأ اذاةرصشةلسلادسعولأ لاهو ملدا

 0 اذاءانابلبالا تدصعو هلوحا روك: ىأث الفب موق !بصعؤ اهوعطق.ناهلصأىلا

 اذا هسيفب قب رلا بدءو تعقجا اذارسكللا,تددعو لد الاتدضعءا اًوفلا لاهو هببراد

 رج نبا لاه هيلع س

 مهلا رلابصءد ىتحأردنو : « امد رعاممتام نم ىلع ىلصد

 ْ لاهو اًضراهاق قدرلا بضعو

 كك باطولا هافشب بارما ب دمع + تبصعىأقيرلا» أف بصقد

 ٌْ امهعزاتن أريغنماطةسي تح هميصخ تددشاذا اب امصع يكل! نيسفو رجا ةنالا بسر

 لاحرلا ع نم ىلصعلاون ايعاسفمىلا لهو نئلعافم نم ماي ضورعلا فب مغلاو

 ىأابضعهبشع( بضعإل ىلضغب لساللا اهفلدق .. بارا لاقت .ماللاةدابز, ديدشلا

 ما 1 اف قعر هتف اذ[ قاس لح رلاتيضعو عطاتقلا ف مشل بضعلاو هعظق

 ةاشااءامسدعلادب زوأ مالكا فادي دب ىأ اي ضعراص د يوشع مضاد هلاسس ]بضعو

 [| تيضع دقوا ضل ارمسكن | ىتلا هلا ةدو شاكثملاوهو لادا !نرّدلاةرو..تضخاا

 لطخالال اه بضعلا نيب يضعأ سكوات أاهتيضع ًاورمدكلاب

 ا تضءالانرق ةلثم نزاوش تكرت * اهساورواهودغفومسلانا

 الأ ىأ» ءابضءةقانو هبضع هنملوة:فعضلا بوضءملاو هلريصانال ىلا لاجرلا ن هءبضعالاو

 ءابضعلا ىعست تناك ىتلالسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسر ةقانامأو ةاشلا كلذكو نذالا ةقوقشم

 ا نمامور 2 ناعتفمرفاولا فب ضءال او نذالا ةقودشم نكس لواهل بقا كلذ ناك امناف

 .كالاهملا بطاعملاو هك اهأ هيطعأو ,رمسكا ان تطعدق وئلالولا بطعلا ( بطع ) نالعافمأ

 رعاشلا لاه (؟) روس لكن طقأابطعلاو نطعلاو بطعم اهددساو

 ّْ ظ ' تطعلا فدامم ن نم عضوم 5 مسهعاع ىرذىف هناك

 0 لاه باظع هقرتك هق ةرخوأ ةنطق حلب راكأ ةيطعخي ردحأ لاب هئمةعطق ةبطعلاو

 باطظنملاو بظنعا اوه قاسكلاالاق ةغلءاظلا عفودارخلا نمر كسصزلا بافنءلا ىيمصالا
 || دضعلكبطانعلاسور رعاشلالاق 20 وظنءىتالاو بوظنعلاو
 ع دبا لاقت .عضوم ةيظنعودملاو مضاانءايظنعلا هوس باك وأ



 م* - عبص] ١ (سالس)
 لهات مانام ز نال بزعت لاسةي ةيوزعلاو ةيزعلا سسالاو انهل وزال ىتاادب زعلاودل ل هأ ال |

 تب زعأو هللا هب زعأو هلج نالف نع بزعو باتو دعب ى أ بزعي و بزعب نالذ ع بزعو |||
 ةيازعملاو م-هلب اتي زعى نوب زعم مسهف موقلا بزعأو ح ورتال ىرملاف تدعي ىألبالا |

 بزاعلاو هتيزعت اا طىذلا كل ذكو ىرااق سانا | نع ءديشا-عبزعي ىدلا لجرلا | '

 لثم بزاع عج وهو ىلا ىلعحورتال ىأ بيز ءلباوهانيصأ ىأا_كِرعأ دقو درعبلا الاكتلا |

 ٌماوسو سرغلا اهم هبشيو ىرملا فمهلبابنو دعب نيذلاةوارهبازععالاةوار٠و ىزغوزاعأ
 بزع دقذ ل .1نيعبر ف نآرقل أرق نمثي د! ىفورادلا نعميبزعاذا( و )ديدشتل ان بزعم |
 ةنغبانلا لاقو اهجوزاهتءبامئاذاةأرملارهطبزعو هتمءأدتب ااعمدهعدعب ىأ |
 راهطالاس زاوعتناندحلاو * مهجورف نيب تا العلا بعش ا

 فعلا نمسيسعلا ( بسع الة يدم وأ تناك ة يصدح اهي نكي ملاذا ضرالا تب زعوأ||
 هلئنمننذلا بىدعو فعسلاوهف ضولتا هءلءتدنامو ضواناهءلعتيش 0بركلاقيؤفأ||
 ْ بؤن”نوطاخاناانتراجأ سدقلاو سعالاق لبج مسا بدسعو مظعلاوداحلانم ||
 : بسع نع« ىهنو ل هقلا نارتض عذري ىذلاءاركلا ننسعلاو بدسع ماقأام يقم ىناو |

 ريسهز لاق هؤام لاّةيوهنارضاضي أ لعقلا بسعوهارك أىأ هيسعي لذ3- بسعلوةتلعقلا |

 راعم لك ةحامرشو ه هوتكرتله.سعالولو هلامالغاوذخ أ اموةوعج#

 هموقبو هدد لق هنمو لكلا كإمبودعملاو ثقدودسا اذا سرفلا تاسهدداو

 اذلا قّى_ظنا هب ةبسشت عقوا ذا هحائح مضيرال ةدارتللا ن لوط وئاطاشبأ بو سعنلاو |||
 رمش يشاعبلا لاثمأ حلاوك 5 هصطشل ىفدطتث هت ةينصوأأ 0 رشلاف |

 العلا بشعلا ( بشع ) 3 وفءصري_ غلواعف مالكلاف سد هنالدئاوز نييفءاملاو |

 تشعأالاهيضام قلاق,الو بئاعللب هنتم لوقت عبي -نسيشح هللاقيالو بطرلا |
 ضراأوا.ثءاواصأ مولا ب شعأو بشعلا ئرب سشاعرعسبو بشعلا تتنأ اذا ضرالا |
: 
 ةغلاضالوهو ار. ةعرثك ى أ ضرالا تيثو ثعاو هناشعلا نيب شع ناكمو ةدشعو ةماشعم ١

 اهلدحاوال قّرمتمذن سشءاممف ناك اذا ثشاعتاببف ضرأو نشوشخاو نشخ كلو تك ْ ظ
 ةقاثثف اطعأ ىأ ىنيشعأف هتلأس لاهي ميلان ةمشعلا كاذكو ةريكلا باشلا كي ردكلا,ةبشعلاو ظ
 ا
/ 

 ما ةح وتفمكا رالكأ(١)

 اةيج سما

 لاقو ريغص ميفسل بشعل ادعو ةمهو ره ىأ ةبشءزوعو ةبشع حشو ةلسم

 بانطأ ىنهو باضءالاو يصل اد او ةيصعلا بضع ) ارباهشان عمهم تعج |

 (ديد.شلا بوصعااو دنا تضعتاو هسبمع 9 ىآرسكلا معلا بصعل وهن لكضافملا

 بصقل اة هن وصعمةن راجو قالا بوصعم ل جرو دي د شل ا ىطلا بضغلاو مهالازانتك ١

 [|| عوما نم هطسو بصعي ىذلا ب هعملاو عئاتالا لذه غلى بودل او قلذلاةلو دش ىأ |
 ةياضعلاب<هسأر يمءاضبأ لوقتو هلام تاك أى أ نوزسلاهتندءىذلاو هد سعوأ لاق |||
 هباوطظاحأى أ هءاوض#مدملال ةبصعاوعسامماو هال ةمارقو دوم لسرلا ةيضعو ادعت ||

0 

ْ 
 || بصاعلاو ني_عنرالا ىلا ةرشغلانعبام لاجرلا نف ةمدعلاو ةراصعلاد دش ىآ ب صعتو ةسصعلا
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 قئااواد_-ارذ<لىأ(١١
 ىرىقيو فا نمرع-لا ىف

 ها مشاه ىءادعأ ةيمأ
 3 أي 5 © فذ

 (بزع) (هارلا بان 2

 |يصبرعأو : نازله مالكبل مار 3 رءرانص ىأةيورغ ء مضلاب هناسسل

 ظ تيمكلالاق(1)ادنحأق لوا مصفأ ىأ
 برعمو ”قنا“ ؛ءانهاوأت 5 ةبآميماحل 1قمكلاندحو

 مصفت ىأ اهسفن نعبرعت بشل اثي دوا ىفو ةيقثلل هنءع تك اسلاو لرصفتلاب مدفملا عب

 نيدثقرعهسف سل ىذلا لدتا نمبرعملا فا كلا لافو تا رع لبس هل ىذا !برعملاو

 بارعلال_لتاو بارعاالبالاو نوالا ”نلرعداو هلذاو ىأ لح رلابرعأو ةنرعم ىثنالاو
 هالو هرم ةيارعلا سسالاو سعقلاب م اك لجرلا برعأو نيذاريلاو قاضأا فالخ

 ثيد_لن | ىفو عبق ىأولهف هيلع بّرعو ددش اواهختو ىلع اف حاس ةضو ايغةّرمناك اذا

 | ىأموقلا نع تبّرءو نعللا ند هند ا وا الاهملعاودر ىأ هتلعاو رع

 | ىمدعالا مسالا بير عدو ناد شتلا اودو ل_ل!| فءس عطق بدرعتلاو م تملك

 ويا اضدأ نب رعأو برعلا هدبزع لوتاهح اب هنم ىلع برعلا هب هوس نأ

 1 ةداسمنءارعاشلا لاف سفئلااضياةيرعلاو ذب رطاديدشلا
 برعلا|هأ ثداط ةسقن ىدععت مكان لسفر أ كتنتأ اا

 جرا ا اشيأ برعو دي ءىهن ريكا هندعم تب رعلاةيةدسعملا داسفاضي أ برعلاو
 عجللاو اهجوز ىلا ةببحملاءاسنلا نمبورعلاو دح أ اهبام ىأ بيرعرادا بامور غو س :

 ةعدقلامهئاعمأ نموهو ةعهباموةبورعلاموبو اارتأ اب رعىلاعت هلوق هنمو برع

 لاف: سوالا نمراصنالا نم ل_-ر مسا فلاب ةبار بو ماللاوفلالابدبو ردعلا أن باو

 ا ايست, « دن تءفرةءاراماذا ةئنطحلا

 ىبنمايب ارعإهنعتاأسوةترعلا ىف ةغل ةمترعلا (بترع) ىعولا سدس راك برغلاوا
 نمدوعلاث دد1ل1ىف ىتااةءطرعلا ( بطرع ( هفنأت ا ىلع هعبصإ عضوف دسأ

 ناسنالا بةعقوفروملا ظيلغلا بصءلا بوقرعلا ( ب لءطلالاق.و ىهال#ملا

 داودوبأ لاق اهديؤةشا را

 باقلاو توقر ىلا # بكتملاو فرطلا ديد

 | تكلطقتيادلا تبقرعد#تو هيدي ىفهاتمكرو هيلجرىفهانوق رع عير كذلك ىمالا لاف

 رمكحأ املاقي'اًرذلا لاف ديدشءانغاهبفعضوم ىداولانمبرقرعلاو اموقرع
 || قر_طلا كلت فتدخ أ اذاتبقرعتو هنتمى ةقيضلاقرطااىهو للا اذهسقارع

 بيقارعو ١ لطاطق مةارعك ماهاتفو ىلإو .٠ نحارلا لاه اهقاسةاطقلا بوقرعو
 دراما تبرض ةقلاومعلا نم لبر مسابوقو و -مياعصو اهم اظءاهليقار ءورودالا

 عاطأ اذا بوقر<لاسقن اًمشهلأ ب هلخأ ءانأهناكلذو بوقرعد .عاوماولات فاه ىف لالا

 لاق بطرأ الف بطر اذا لاق ىهز ألف هز أ اذا لاق لب الف مب اذ ذا لاه علط لف ىل_ ف
 ظ ىدشالا لاف امش هطعب لو لمللا ن نمهدحار ةراصاط_ار ةراصاذا

 ١ ) برئ ماخأ ب وقرعديعاوم » ة» كل :مفاخلاناكو تدعو

 ىذلابزعلا قاسكلا لاه .ءاسنلاو لاجرلا نه مسهل جاوز أ الن يذلا بازعلا «(بزغ)

 لهأال : ١



 4 (برع) (نيءلالسن)
 هأ اوعاعم : 5 ١

 2 1 ( ب رعو يح الما مرمصعد )1( ةيطاعهللا ناش بمحاعت نمو

 موأوقو عئاستو عيبتو لئاف أو ليفأ ل ثم بت اعبيع عجب لاشيو برغالو بع عمجالو

 هدنم ثددقتو اذكنمتءمعو ثبداح او هنو دحأ لم ةيوعأ عججاودارأ مماكبيجاعأ :

 ويو : هب تالي دقو هل لاو كلا اذه ىنيعأو ابدعت ىربغ تبعو ىععتيحتساو | ْ 1

 1 ا 0

 "ا ر »* 6 .ذمءاصلاف 0 ا 1

 رجأ نبا لاك لءرلا نم قرتساام فلاي با دعلا 2
 ارد_تو ه:مى ىدنلا ىلعت 1 ىذنلا هيرضيدرفلابادعااروثك

 رعءاشلال اه 0 بكر اةءادعلاو

 رهاطةبادعلاب ا.ىهالو »* اهءام قمل كرعلا تاذكتنكو ا

 ناذ_ءالا راو قيرلل لاقيو هيوذ< بذءدقو بطلا ءاملابدعلا (بذع)

 نالفل بدعت_سنو انذعهدعىأ هءذعتساو اب ذءدوَمَمسااذامهءامموقلابذعةساو :

 راشخملا فاك بععم ميج متفو
 غاصبال لو هدملل أمامه هنوك-]و

 ها بعتلاهئم

 هاةناملا ىأنيتستفي ( ع :

 ىبذس عى دج اًةيذسعلاو قيقدااهفرط ناسللاةيَذسعو هلقت_س ىأ ازكرئ نم 8

 ظ ١ ةمرلاىذلوقو (؟)طوسلا
 بذعلا اهقانعأ ىف نيجار رساالثم «:ةيراضقادشالا ةترهمفضغ

 ءامو ةاذقلاديذعلاو هن صغرصحشلا ةيذعو هب عقرب ىدلا طمخلا نازيم اهي دعورو. .بسلا وعل

 صالان عهتب دعو ىذقلا نم هبفام عزنا ىأ ضو بذعأ لاقي ىذلاريثكى أ بذعوذ

 عدباو هفرط طوسلا يذاع( 7
 بذع

 اهريغو باودلان هبوذعااو هنعاهفلظا ىأا ذك ءكسف:بذعأ لاق هنءهّجئتداذا

 ايدي عت هتبذءدقو هب وقعلا ب اذعلاو بذاغلا كاذكو برشبالو لك ًايالىذلائاسقلا

 |( )ةمحتملا لاذلاب قالخالا مركدلا بدها اورعوبأ ناكم بذاعو ميقأءام بيذغلاو

 ( ص ها ةزءريثكسسل ىراسحلا رباجنياىأ) رثكسادشنأو

 لخضف ىدوءانغئد ”ىدعىلا * تضرعأ تاهلمل نم ترمسأم ترمس

 راصمالا لد ؟مهو ةيورعلا نيو“ىرعمسيملا ةبسسنلاو ساسنلا نم ليج برغلا «(بع) ظ
 بارعالاىلاةمستلاو بم راعالا مصفلارهشلا ىفءاننو ةصاختي داملا ناكسم مم تارعالاو |||

 مسابرعلاامتاو طنلاعج طايئالا أك مبرعل اهجس بارعالا سلو هل د-اوال هنال ىنارع
 اب رو ليال للهلوةكمي دك اف هظذا نمذ_تأو مهتم صاخل مهد راءلا برعلاو سنج
 برعلاو اسارع ا راص ىأ هترده دهب بردو برعلاب هيسدت ىأ ب ّرهةوءان رغلا برعلا اولاق
 أ ناطق نب بر هد وغلا هذه مةسرعلاودب رعتسملا كلذكو صلخياو وأ نيذلا مهدي رعمسملا

 مهقلاومقلا ل فم دسحاو:برعلاو برعلاو مهاكنعلاول ا وهو ةب راب زكدصت لمالوأ ١

 ىدنهلاو أ لاقو برعااريغصت بدر ءااوأأ]

 "لءهأا قدرك ذنسوماقلا د(؟)

 لك 'ىلءو ىرهزالا بد دهم اهم

 له امضلانفرعنزويوه

 ةمفطعلا تزن هعهتشتالو 35 هس رعلاماعط بامان و

 بردعو: تحزملا هند دعو نكمل الب ايانآ .نافام امظعت هرغصامغاو



 سسك عماعرمسك نيعلا منن( ١١
 ها ةانئاادبدثتوةددشملاءاملا

 ما ميلارسك(2)

 هأ ادج م ىألئال( 2(

 لوقناو

 (بع) (ءايلابا) 7

 ارطة:ىلاةسعلاو انتو ةيلهالاةسعو ريكوربكىأ )١( ةسعوةسعهبفلجرو
 ا. ةواح مالا هعذشي ىثىبالاو هتلانسغ ىثالا ةمممع تءكسلا نبا لاق طفرعل اريفانغم نم

 ترش ب وهلا نهلاساداف ءانملا هماعبطو بول ىف ل هجو نخ أ ضرالا ىلع نم طوس

 (عبنع) (؟ )ةيرخ ادي دثلارهنلاو ىرد اريثكلانسرفلا بويعيلاو ديقءأ انعرو اواسح
 سشمطغلالاقو ايشعمو اينع بكعيو بدعي هم .اعدسو ىأ هيلع بتع

 : سرسور ناكر شتل 95 مكبانص أمان اريغوا ىالخأ

 ةرك | باتا ليلا لاق ةيتعااوةينعملا مءالاوهلثم بدعتلاو
 ا رعاشلا لاق ب . اهمهساع لوقت ةددوملا

 ْ تائتءاهنثمىاراماذا »ه قيدصنمدد دوملا اذ بماعأ
 باسعلا قدام ذولا و # دو سلف ٍبامعلا بهذاذا

 اذان الف ىبتعأو باذعلا م_منام مص اومتاسعت اذا لاسقي اهبنوتاعت ةبودعأ مسد و

 تيضرالنأب ىتعلا كل لثملا فو ىتعلا ه_تةممععالاو ةءاشالا نعاعحار قرم ىلاداع

 ش مذاخىبأنب رشي لوق هنهو ىوهتام فال كبت ءأ لوقت باتعالا دري لا ذااذ»

 ٠ لداناويتعأفراسنلا موي »* سصعاع لمش: نأ مب تضع '

 باتي فيساو ىءيبتعأو بيعت 0 هانشع أ ىأ

 نبا لاق ن ملا ن موب بشعو قاسرأن هشام نيم نعم الو بتميدأ

 لاجرلا ىبسف كولا ضعب مويلعراغأ ليدنتا ند ءوذش نب كلام ني لس دأب بنتءوه ى ا كحجلا

 ص رضفاوكمله تح هدنعا ولازيملذان 4 يل وكرتي م انناميصربك اذا نول دق واكف
 ديززب ىدعلاكو . بتعىدوأ تلاقوالثمب مرملا

 ينوه شام]وسرتاك « ٌردبتعقو دقو امرت

 تيمكلا لاف ىلا نعفا رصخالا باتتعالاو
 5 بتدعم همل أن نءهىلارغشلاو - ىداون نمّدوُدلا بندعاف

 ةعرربلاب دصق ىأ بنتغاو هرعو ىف تذخ أ ودل مستكر ئاذا رطااتءتمءاو

 "ايتتءافرولا فاخواهتع ينم يه نضرسع ءانحأ مراختاذا

 ناك أ نع عجراذا نالف بتتعاءاَر هلا لاف هتعبش . لو همكر ىأ لما! نم بةةءاهاذعم

 :نكحجيرأ ةيثعلاو تايتعو بنع عمارةيناهيتقعلع ردلا بّدعل اومريغ ىلا همف
 سعال اذه ىف ام لاسقي ءالملا نم هب 78 5 سم أىأ ةينءىلءنالف لحدقلو بتععسملاو بابلا
 انابتع بدعبو بتءيربعبلا باعو ردننلاو ىطسولا زيبام بحعلاو ةدشى أ بتءالو بتر

 ( مسا زيسكلاب نايتعو ةدحاو لجر ىلع لّجرلا يثواذاكاذكو ٌتاوقث الث ىلسءىمىأ
 00| لنمو صلاة |لتطم مأ و موده ماكأ باث عماىؤن «( بائع ل
 كادكو هنم يتب مالا بممعلا بع المآىرو أ ىردالر مث نمهذخ أ اذاهدنز

 مهلوقكب جاع بع مولوقو دب هوعالا كدكَو هنمرثك اديدشتلاب باعلاو مذلابباعهلا
 رعاشلال اق اهظفا ماها داو البث ادهلا بمس اعتنااو هيدك وب ( ")ل اللا



 0*0 اطوال (ءاذفلا لف ) ظ

 ظ بوطلاو لسو هيلعهقلا لم لوسرلا ةني دم مسا ةبدشنزو ىلء ةيبطود وع صة:الوردسغ
 روض تباط قااهييب شبلول وةورصملهأ ةغلب دحاالا ||

 همأظو هأظوه لوة:لحرلا فاسزوءهم بألا ديزولأ ( بأ ) اا رسسف ١) ا

 بأظلاو اهتحأوه حرتزتو ذأ عا تنأ تورت اذا ةمءاطم ىم٠اظو ةيءاظم ىنءاظدبقو ا

 ظ اسنتفصي رعانشلا لاف ةلطلاو توصلااضنأ ْ

 ظ َ رسغلا يضد كبل هل * م :رئىك :وح أ اهق ودعع وص ْ

 ةيور لاه عجو نمش ىأ ةبلق هيام لاقب كب اظيظ هبام لاقي «( بابل ) ش١
 اهتيلجوا ماو أ ىهواهلامل معلا بظارظو . بالئطظىلاموالس يي تأكأا

 | برظا | نب سماع ىعس هور اغصاا ىناوزلا غو باراطل داو ءارلارمسكب ب زاقلا( ب رظ )ب ا

 لس رش ءاحأ قرب بركيدعم رعاشلالاق برهلاناسرفدحأ ىناودعلا ||

 7 1 )1١( بارظلا قونّرسالا فاتك « بانا نئارفلا نع نجت ْ
 قىذااريعيلاوهكرس الأ(1) لسفطلا نب اعلاه نانسالا خانسأ با رطالاوأ||
 ىذن صه ها ةريدهترك رك بارظالانعمذجاوندا, « حتباسةلاحرلا قل - عطقمو ظ

 فثلان مهل سلو( ؟) بوث فو ةنامنأ بارعالا مسعزتعب رااهنق“ مةرولاك هو دنارطقاا لائم ناءرظلاو :

 ها امهنرو نانر طلاانةدباسسف لثلاف و نوثلا ىلس تح هةحار هذتالذ اهداصاذ امهدخأ

 ما مدعم أن يمذل مدق (؟) (صها ىلغتلا ىد لا حاج نب هقادبع) رعاشل' لاق موةلاعطاقت اذا كلذ

 5 20 0 نان رظاا بريضماريثك تبرض « قئافدنتتوا بقال ظ
 لاق( ؟.) لح عسب ىلحلثم عجبوهو ىلع ذ ثزو ىلع نراقلا كلذكو باب و رك ف م

 مراضخلاراصأ| حومنع ”مطلاىلا 0 اهفوت اراصقلا ىنرافلا ل عجامو قدزرفلا

 |لامو ءان را عج ناك فارع ءابرح لم يار ىلع عججاست دو 3

 مهطا!اهفن ١ ايدو ئداقت 5 جحدم "ىلار ظالا َء من لهو ٠

 لاق يدئلارعسصقلا كرت فد ننزل ق الترا

 دع برظ ىئءادعنال » دّقع ظانم سانلا نسدحأ اد ْ ْ

 |يلطظ فصي لاق( ©) قاسلا مدق نمسبا ءاامظعلا بوبدلتلا ( بنل )
 ءاوتلاىأ ' اعتصهسأرىف ىرتىتةتءرب « همداوق صةمسسانظلاىراع

 ْ لدن ْن ةمالسلزقاعأو

 سائلا عرقهلخارصلاناك « عرف راض انانأ اماذااّمك
 اعرق سرفلارحر ىف فيلا قاس ىلع طوسلاع رقل هنو ةناجالا ةعرتستب يدع لاقتف ش

 بودنظال
 ١ نمداكا|ثيدهحلاىفو صءريغنمء*انملا برش بغلا (ببع) ) ٍٍ لضإل ْ

 بعبعلاو ءاملا ىف بعتالى أن امعال مهلرقو باودلا بعتاك ابعءاملا ريشي ماهلاو بعلا

 حادعلا لاه بابشاةئاشب[ بععاو ءامطلا نمربتلا شبأ بع 0 م

| 
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 ه؟نينمتب()

 لاقل اود ( 9

 تداحو تأ ثح اذا اهالوتأ

 ىيراسلو 1ىدم< كن اكم

 ها ملا

 تلهاهلةبطر اندالو هب 0 ايس ميديا
 تيلط (ٍباط) نيبطرطو نر دهد هنءأز ب لدحر الاقي هرداو:ىفدب زونأ لاف

 صضاعو_هماو مئاه نب باطملادبعهمو هتلعتقا ىلع هتبلطاكاذكصوابلطإو اا

 ةمرلاوذ لاق بلاط عجناضيأ باطااو
 :لطلاو بواسطملا ىلتأب النيلي #٠ تردكتاو ىش-ولا هاج عاصن اف

 نم هتباطام مالا ريكي ةيلطلاو ىرخ أ دهدةسف نلظا!نلطتلاو ةيلاطماذكيهملاطو

 مهلؤق هئثمو دادضالا نموهو بلطلا ىلا هبوحأ ىأه:اطأو ةيافنايع هقعشأ ىأ هبلطأو
 رعاشلا لاه هريغو "هلاك !كلَذكو بلط ءءام لاقي تلطنالا لذ .لفدعياذاءاملا بلطأ

 200 ,ىشعالالا# عضوممساٍبولطمو . 2 باطمل.كلارخ ؟قربكجاعأ
 |لاقي بائطأ عيجباوءاملتا لمح( ١ )ب نطلا ([ بنط شنظ ( ٍبْواظءىلع ظافاجيراب

 د حلا بصءورتلا قرعاذيأ بئطلاو بائطالابدو شم أ ث نط ءقاورو ب:طمءامخ
 سدقلاو سها لاق قئافلاازو قكتملا ناطملاو

 ايكضصيللاو بئاذملا ىشغت - 2

 ريسةراعطالاو ”هلاغملاةبامطالااو ( < ( وعاش لبر ةبانطالا ناو فال ماعلا ف بأ

 ةمةلعلاه ًاناسطتو ةيمط بمطن'

 مومشم فنالا اهم انطت ناك" نميري هلا حضن ةج رتأن ام
 م-هلوقو ءاصتسالااضدأ ةءاطتسالاو ايمظهدسو هباطتساو اضي أ هسطوهريغ هباطأو

 ل اوقتوادح ا هملع كد ركن ملاذا ىسفنةيناط لاذ تاعفو هنم بؤاةم هيطي امو هبط أ ام

 باطلا 1و ضاعلا ىلأ نيد * باطلا, ناظلا ىفقا رعالا لب انقد

 رغاسشلا اهو اج بمطىأ
 ا 00 #* انا اي 2 |!

 :نعنكن لءامسساا ميص# املا فو ءاطاا : هدمبط ىيدو ةنملا ىف ةرصش منا ىوطو املا

 ل

 1 ًاريسلا قاضءباهضعب عسلا اذالبالا تدناطأو ةسب . رعلا سوةلارتو فرط ىف دد

 أ ءوشاابامطو مد . كلا ف الخ بيلطلا ( ببط ناسغق تدم مااذاععررلا تدنطأو

 ن «لثتالو بنطأ عهيروزلا بياط أن منالف نمط أو ةمءاطأ أ ع نمل ة:الو برطاان 2 ١

 |هحزامىأهباظو عاجاو لك الان انمطالاو هب بمطت ام بماقلاو روزا تماطم

 ١ ' ناوى نيثر زعلا دبع نيرعح دج لاعتو اعجننالاشي سبأ بماقلاو برطلا باطلاو

 ] ةنسأو اعلا ىنأ نب مكس | نب ناو سع نيب زعلا دمع نب رعودو هدد صاعلاونأو

 تاطنبقذنءهللاةيةلدملاب رقورهلاةانطلاو :باطاخإ نيرتعنم مداعتنب مداعتأ |

 ش مضلاببامطئثو رقلانمناب رض دب زْنب قدءعو باط ني قدسعو باطن بطرو

 ْش اب ير يوب و واكو ءلق



١” 
 ٠ ٠١ (باطران) 3 (ءاطلا لتضأإل

 يحسم م ميسم ١ جم ل وشل هيه صمت مصل اع هج ص وصال... حمممسمال تصوم يع د هب ا زج اس مل ع هج ع يح عل وح سم ل سم ع هس مم

 .لاوو ءاوسهعجوهدياو

 ميوأت "ىأاعسر فاذ لا ضو ر « ,هءزأنان وضاار سم ركرع
 سدقلا اوصصالاهو هصضن يف وغلا )و ى رشاد يشمل( بوبا ْ

 بوذم ءاوشنع :ةنغاذا « انفك ًادامللافا ار-عابٌسع

 فيشثتلادنع رابلا لعافوض رعممرلاو سوةلا بمهذتو

 ءابط ارث كسحلاو ةيطأ هللا عضنو للا لاغلب ييطال (ببط ) اغا لسن ظ

 انددط اقواس لك 1 )بطو بطو كدنمعل بطف بطاذ تنك نالملافو بطلا ناّمْغا

 : رارملالاه برعلا دنع

 اهيمط قفرباهاوس همشلا نم #2 ةقاح تنجح ىلارورزا نيدن -

 بط هنملوة:رصتلا ب طلاو هئادا لص هيأ ءاودلا فصوة سي ىأ هعجولبطةنالذو
 رعاشلا لاه قداعو ىرهديىأ يطيل اذ اماضنأ لوةنو بو.طموهفلجرلا

 اني رخاةلودوان انام. ”نكلونيجاذب :طنمإامو

 ىطغي ىتلا ةداخاةءابطلا جمد الا نارعضلابر هامىأ بطلب ورلاءىأ فلاب بطل جرد
 ريرج لاف بابطلا عباوزرانا عضوم ىلع ةمثم عسبصالاك ةضرتعم ىهوزرانا

 ايابطلاب درسسلا» تدع « رززربغ كءمد ضفاف ىلإ
 اطق فصي تيمكبلا لاق ركل دةشاضيأ هتببطو هبطأ“ "ا بلاتوب يلوا

 اف ىرتىتااقئارطلاىهو سعشلا عامش ببط كلذكو بيطلا عجلاو بوثلا نملءطتسملا
 هوضوءاملا توص ةيطبطلاو هضخ5ثتيبلادوعنمءاقسلا قلعت نأب يبطتلاو تءلطاذا
 لاقو بطسطن دقو

 اهنمعل رالف اهايدبططت اهلامعل ةنردتنعطاذا

 ةيردط» ءامسلا ىفامو ةقرخ ةعطق ىأ( ؟ ) ةيرعل طو دير دطو دي رحط نالف ىلعام (برخ)

 ءاملابلعطدقو ءاملاواهي ىذلا اذه باريطلاو ناءطلا (ب الط ١) مبغنه'ئىش أ
 دقو رو رسوأن زرحةد_كناسنالا سصنةدفخب رطلا ِن رط ةيلءطمنيعو

 لب اكوأهلاولا برط « مهرثافانرطقارأو ٠١ رعاشلا لاف :برطي برط
 . تيمكلا لاه هب وطتو هريغهب رطأو

 بض# نائب ئرط لو « لزم مرالوراد ى-هاتللو
 رعاشلالاك برطمو ةيرطماض داو َهقّرقمم قرط براطملاو املاطو ًاىلا عزمت بزاوط لبإو

 فاولاممأ بقزبراطمىلا « هلت سأرلاقرفلئثمفلتمو 22030

 ونأ لاق اهاع داذا ىزعماب بلابللا بطر اس( بطرط )هنو هدم توصلا ق بيزاعتلاو

 لاقو ةنطرطةأرملاو ل. ؛ وطااىدثلاءايلا ديد شو مضلاب بظرطلاو نموا ةيطرطأا ذب ز

| 

 | بطلاو بطلاو بطلا لع ىطاعتي ىذلا بيطملاورسكتلاب تديطدقتاو ابدبط تنكام لوقت

 ظ ةمةلا اش ا ةسطلاو كلا دلل كلذك باصوأ لمرنمةةي رطاضرأ ةءايطلاو

 مندشتو ءاطلاث هذ ىأ(١1١)
 1 هاءاملا



 .موقالو لصأ هل فرعبالكأ(1) ش

 مصاع ها فرشالونأالو

 مامرالا نم لا ةراماوق( ؟)
 مرلاهميف ىرجاذا مظعلا َمرأ لاقي

 007 يت تينسينو بألا تزم بيخنلا و رياختلا (بفش) بارا :

 يفز نيرو سيل ا
 مصل مصسسمسا

 ف راب لاول فتم لح رلا يرضلاورظملان مفيفالا برضلاو

 دقوالا:.لاس أر كشاشخ ٠» هنوقرعتىذلاب رمضأا لحرلاانأ

 روغءاش مهلو ةكسصر دما اءفصو برض مهردو ءايشالا نمفنصلاو ةغمصلا بريشلاو

 ظيلغلا ضِس الا لبسعلا كي رعتلان برمذلاو ىثملا ف عارسالا برضلا لا. ةيو بكسو

 ىلذها الاه تؤيد

 لزانوقارباعأ فنطيلا ه اهكيلم يوي ءاضيب برشضامو
 نم لومتلا نعم زنعلا سدنتساو للا قونتس امهلوتك اذهوايريضرا ص ىلسعلا بريضتساو

 لمفلا ا هبرمض ىذلا تقولا ىأء ارلارسسكيا مب نسضم ىلع ةقاسنلا تتلو تو لاح يلا لاحا
 بسنلا نم برضم ىأ "هلع برمضم نال _فااماضرأ لوقو ناكلاكن امزلا اوا_عج هبف

 نمربش نمو اضدأ ف ._لا برضمو ( )١ هقارعأ ىنعت هإسعبرضمهل فرعأ امو لام لاو
 تناك اذاةاشلل لوق:خهيف ىذلا مظعلااضيأ برمذملاو فما ديرمضم كاذكو هفرط

 بارضملاو عمق بسيل اهءاظعنممظءرعسك اذا أ برعض»( ؟ )اسونم مريام ةوزهم
 ناكملابراذلاو بريضأ ادي دش ميا رسمك بريض ل _حرو دوعلاهببرمضد ىذلا

 اينرع هتلطظ تيهذىذلا لبا !براضااو الاب رضت ىتلاةقاسنلا براضااو ركلاوذ

 ظ زحارلا لاه ان دلاتالموالا هو
 كالا لم دب أ نمداكم ه نيناح تناكرمفلا آتنا

 نان كو م دعاتس *» تراض لمتد ىئتعبارو

 ةمرلاوذلاه عابس براضلاو

 بهاةرغىف برا ض اك ٠ هعبتأف ىدمطت وهالاىلامل آ
 تيرضلاوءا ةرضلا عمج او لكس وماهو حادقلا,برضي ىذا! بيرضلاو براضلاو
 هل-ثمئشاابيرعضو لطلا نم ضرالا تاط لوةناك ضرالا تب رمضه نم لوقت عمةصلا

 اارصن فأن ع لي هش ا لوشلا بي رقعلاوتتالا ةيئارغلاو لكشرا
 | هنموب اةيقرن وكب امهنك لياةدءنمالااسب رضنو سجال ةيداسملا له ضعي لافو ١

 رج أنبا لاه !رئاخنوكياهأ
 افاصواطجت لولا دالج سب رمض » ىتيدمنوكت نأ ىشخأ تنك امو

 فلوة:كلذكو ةسرضلا ميئلوةيرمطلا يركن الف لوقت ةرصسلاو ةعسطلا ةبي رضااو
 ةدحاوة ب رضلاو ميلتاو سامعلا وةزب رغلاو سوسلا وسونلاوةزيحضلا وةَقل لاو ةمم هاا

 ةسرمضلاو هلع كلين يرش هنمو اهووةيزلساو داصرالا فذخؤتىتاابئارضلا

 ءام«الاداذ_ءىراص هنال ل وعفم ىععناكن اوءاهلاهةلضداغاو ف.ساانبورمذملا

 عجب اولزغي غطي 3ثيو جردي مث شسفنٍ رعشلاوأ فوصا !ةءب ريضا او اهلك الاو ةحيطنلاك

 مدضلا ىوقلا لل انا وشلا ب رضال دز ةارا زرت 3و سف اكتم سال



 3 (برض) (ماضلال)

 اعدجي فالاو ماهتالا ىلع ههياصأ ةريغ فاننا ىل_ءهماهب ,الءعنأوه ءاجفلا لاه

 هناليض نمقعأ لثملافو فك وفك" قف بضأو بابض ع-هجاو ةود "بضلاوأ

 الوةرداصلا لب الارثا ىف بضا اني ىتحنإعفأالمهلوقو -ةيضىتالاو هل ازادسغ لكك أاعرأ]|
 اهلا ةنسلأ ىلع هنونعذد ىذلا مهمالك نموءام برمشدال بضل اّنالبذلادرب ىتتول_هفأ ا

 ديس ءاثكستغو ادربانااصو ادرعادار ءالا ادربنأ ىبتشدال ادرص ىباو عص

 ع وظو بايضلا ةريك ةيدض ضرأو هياط ترك ىأاضرأ «بضأودلملابدضوأ

 ةدحا اولا بانشلا ةريثك نطضرالا ناد عطق ىشو ةركسنم ب اضم ىفانءقوو'هل أ ىلءءاجام ظ
 لوق:دقحلا تذلاوأ هدح أل حرخ ىتح هرج ىفءاملا بصي ىذلا شزانملا سيضملاو ةبضمأ

 كياقا هتف: ىقامىل ع "بضأ ىمدال الاه و ه رعذ أ ىأهماقفلغ ىلعنالف“بضأ |

 اهتينسض اوكا امنا ذاامد هتثا تدض لاشي هنمو ملكت اذان ضدي زولأ لاهو امض لثم |
 تيضن مرو بضلاو هتلعاورتك اذا هلءاوبضأ لاقي و مالكلا حج رخأ ضأن ايفان
1 

 بيلا ة لدن .ءايضةقانو ب ضأرتعي وهف فلاب بضي ريعبلا بض ةخم لوقت هنسرف ىف ريغبلا ا ١

 َددعااذا رسكحلابهن اثابضتن الفءابنم-هل اوةهخمو أمد لد سد ةفشلا فءادس لاو ْ

 | : مزاخ ىلأ نيرمشد لاق عدلا ل_عوضرحأ

 مغمالاهتاشا بضتالمخ 5 وخيم انما دق سعت ىو '

 هءلطوهو: "لاشلا تاضالحاو نشلاو" راشتو لش تى شنت لطفزهةدضول[ لااا
 تدغتد.ع مو:ىلاؤملا نون هرايضنأ كص لاعفب ْتفاطأ رعاشلا لاف |
 رصقو هطانآت ةذفناو نمسوأ ء”ىشلا نمست لوول نمةرثكو طدالا نم قاّمفنابضلاو |

 ةكع ىف ىبضلا ل عج برو نم ةبدضلاو انمعءاريصق ناك اذا مقلم هقنع

 رهان منع ءدأنبةيضو غواص زير ىأ بص نش لجو م كيبصل اويضلاَي ةمعطب |

 خا ناخالاكضرالا شفقة ناعما ا لالا اهراس بو ءةددسةلشلاوأ
 ا

 0 رط 0 ا 0 و ادم ا هنمل رجالا

 ا
 ْ رهف برت تيا ني ا برعم را

 برضوانان ريض حرملا برضواءارمذ ةقانلا لسقلا نرمذوءاضقلا نم ىذطةفمهلوةكهنانرض ظ
 رفنكأهزاهجق ريعيلا برمذو قزرلا ىلطت ىلا در اوذلاريطلاو هيلعرج ا ذا نالف دب ىلع

 4 .ذ ماقأ ىأهتتبىف لخزلا برش أ ديزونأ سامّلا ىأ بشأ ىذق رعب ة الفهم تن رضو |

 ابرتضم ة مح تن الور وا ءالا نم ةعاج- نءاهتععمت كسلا نبا لاق

 اهممرمضذ ةق ةانلا لعفلا لسزل[برمش أو ضرع ؟ قة هن نرشأو لرتال ةذك اس تناك اذا د

 انراضتوةدااج ى هير اضواهطاخا ذا ةيترضملا ذاصلا ب سسشوارغالا مولا نيب بيرضتلاو |

 تراضاباو لانا ارطضالاو انام هدفلخ رام ىأ ترامشتحوملاو عار طضاو |

 ندا نجارقلا هو هيراضملان :ملاملاف هن , رانضو دذ_ىلا برطصم ثد دساد اهو لةتاءنصا ٌ

 ضرالا ف ىأ انرمضائأ هلوق
 ها ةراجتلل ارفسو



 -ط نم ةطقاس هلل اءذل» ( 1 ١

 ها م هاع اهيقهتد_قوزئشلا

 رمصن هلق

 (بيش) باف ساري نإ نام
 ممم سس

 زعاشلال اه لّزرن ىأ بادو بوما |نود ب اصلا بيصااو رطملا لوزن بو.ضلا

 5 "بوسي ءاعسلا وس نملزنت ه هلال نكلو "ىسنال تلف

 ” سدقلاو سضالاقو ىرحل ىف هل برأ اذا سرغاا|تنّودو هلم بوصتااو

 0 ه ةسغبود هناك هوه
 مهلا باصو رح لودصق ىأَد و هدص ب وصن مه_بلاباص و رطم ىأ رطملاهياص لد و

 اوفو باص مهم طا ومنا عمل كلا فو هءاصأ ىف ةةلانيص هيبديساطرقلا
 : زعاشلا لاق ىناوص ىأىبوصو ىأطخ ”ىلءو

 لام كه امناو“ ىلع 5 فوصو ىأط امنا بعد ١

 ش ةيبصم هشاصأو هدو ىأدباصأو لاموهانمات كله أ ىذلا ناو ىأ عفر, لام ةوق

 [سافر لا باسأو 4 اوقف باصأو رك !!بمقباصملاو باصموهفهنذشأىأ
 ب : رعاشلال امو ةياصالا ب اسصملاو

 ٠ ظةيق مالسلا ىدهأ 00 الحرم ناصع نأ مم اس

 هيوصو للا ضيقت باوسلاو نونملا نم فرط هف أ 21 باتل وتب ارا

 نيالاهأ هضفذىأهسأر بّوصو ىععولعن باصتساو لءف بوصّتساو تدصأ هل لاه ىأ
 ||| اذاف نالف ىلع تاخ دلوقتو رقلاعضوموهوةبوصا !نب رحل نوعس فلا لهأو تبكسلا
 قيبتمداسلا منفةيوسملاو بئاصااةدحاو ةيدصملاو ”هلمهمكأ هي دينيب هن وصرمن اندملا

 عمو دنازلاب 'ىلمالا ا "اكو اولا لص أو بتاصملا ازهه ىلع برعلا تدمجأو ةمددملا ١

 لاهو دان نا ص موقو ل ءالاوهو بواصم ىلعاضنأ

 با.صريغ ماتا “فك الادغق 9 مونمعأ مؤللاب تلك ريشعم نم ْ

 لكن مرابملاةبامصلاو هموقميمصىف ىأهموقةباوصو هموقةبامص فوه هاوقلا لاه
 0001 بزتلا اسوم لك انم 5 ام "اك ارفلاّن | يسيشتسم ةملراودلاه ,

 ىلدهلا لاه !'صرغ“ ةراصع ب اصلاو

 . حوذمباصلاا هيف ىنيعتتاك » ارمهشم لدللا تبق تقرأ ىلا

 رهلاءابهصلاو بهم أل سزلاو ةبوهصلا ىو سأرلارعش ف ةرقشلاةبهسلا ( بهم
 ' 0 اس ةرجهضاس طلاخ ىذلا لبالا نءبهصالاو .اسبنولل كلذب تءدم
 ل مسا باهص ىلا بو نموه لاةيو نوللا بهده ىأناهصلسجو هفاوج ضمت

 | بهصاونوكي ل ناو داكالادوسو لاما بهضءا دءالل لاقي ىىم“:الا لاهو عضوموأ

 | تاسقرلا سدقْنبالاق .مهل لاعب كلذ كف لاسسلا
 لاسسلا بهن غوقلا يفقانسعاو 9 ىسرنيمش فومسسلا لال ف

 بهسملاو نا يوطرورلاءاسا امسهو مهي ووملاّن ال مورال هلصألاشو |

 1 )١( طلنخلا شحولاو١اوشلا فيفص
 | بشر مدلاوءانملا ”بضو ضزالا قوم: لا بذلا لسا (بن) ((اشلا ازرسن

 | عداصأ سم اهلك ىأ مدام ة”بضي نالثو .انأهتيبضأو لاس أايب.ضرسكأب ||

 لاو



 ا (بوص) (داصلالسق)
5055 

 0 نيوم يدع وو وسم دعو: عب هددسطا 7 هنو لعل ا

 بعضساو ايعدزايص ىتح ليج هديسع لو هب 1 رمق هم رباذا بعصم وهف لهبجا تبعصأو

 نينرقلاو د ناكو بيءصم نب سعه اؤريب ْزلا نب بعص ءنامعصملاو بعص ىأ مالا هيلع |

 ع ددسا لاقت بعصلاب باد ءاهسلاءامزيرذنملا
 ْ 1 مهقم ميمأ ث دج ىفوزملاب و ايوان مص نير ةلاوذ بعملاو -

 ايهساررؤفواهطسو عسفراا ذاب ثلا بزعصو سأرلاريسغصلا بنعصلا 0 بنعم )

 هبقفأ ل وقتو هبقصن قابلا شب ,دحلا وتب رقئأرسكلابهرادتبقم(( بقمأل

 لوطالاوغو :اينغا ايوا نوكسجي ىذلادومعلا بةصلاو برهِفهب ٌرقىأ تقصف

 ئن لك نمليوطلا ب ةدلاو سبات مهم ىل_< برضا اايضدأ ن ّةصلاو نومص عسالباو

 تاضلاورعوللا «( بلص )لب وطلا بةعصلا ( بةعص]) لج مسا تقاصا اوةزا رتعم

 هنمو انآهتنلصو هءالص: 50 ماللاديدشتي بلصاا كل ذكو ديد لا ٌملصلاو

 هان فصت د ىثءالارعاشا!لوق

 اهتم ابل : -لوبشلا لوط نازل *» "ضعا!اهلص نادهلاٌةارس نم
 نيلملا ملسددلا هملع صا ذافماللا رسكب باصموهف سددلا غلب اذا بط رلاباصاضد لوقو

 ْ نسلم نونا اضي [بلضمو ىلض نان سلوق 5 1!ةراجخ ةسلضل اور صم وم

 طيلغلا ناككملاضرالا نمبلضلاو باصلا كلذ ف راق «سفروللا سلك رهظلا ||.

 ااا وناءدلاب عض وناس باصلاو ةبلقو بلقل_ةمةبلصلاعملاوداقثلا ||

 زازا شلان قزف #2 مكصافذف دقهللاّن الحا ظ دير نب ؟ىدعلاه |[

 رهظلان هباضلاىف ة خان 10 وفاةعلارازالاو سلبا تاصلاوربدع وبألاه ||

 د ةأنمافسيحالا لام
 ْ 0 مدوملاناثعاا ل ءبلصفف » مدخا همك ماظعلاابر 1

 ١  اناقعركذوىذهلا لاق ماظءلل كدوبرلسلاو . ضرالا نم بلص ا ماضي باسلاو |
 ْ انساص تءجبام م اطعل رت #ُ قد سر ف ضهان هعرج || |[

 ٍ ١ ١ تيمكلا لاهو هن مدن وما عاظعلانملدولاحبار مسا بالطصالاو

 ” باطسيلايعلا حْشستابو 5 هزيم انشلاذلرب ”لّتجاو ||

 ا بيلملاو لوعلا عوذج في كتبا الو ىلاعت لات ريثكتللدتشاضدأ هيلصواءاص«بلصو ||
 مجالا جت برعلاو بيلصلاك سون هملع 00 دوو نابلصو بلص عجبا ىراصتلا ١

 و ابيلص عقاولارسنلا فلخ ىتااةعيرالا |||

 بهلص (ّ هيلع بولصم .ويهذتدتشاو تمادىّرسسكلانبلصت ءانسو_لعتيلص ا

 بائسلا لا بما ةامهلصىجالاو قام إللءابنلاو ديدشلا لالا ن ةوهلملا# ئومالا |[

 ْ ا ىربلا# تيزلاو لدرهلا نمذ سخني غاب

 بانصلاو قالسلاب نمو 3-3 ديز لة دنعم فلكل ٠

 8 وص لن انما ىلا بسن ءاضبن ةرعش نرش باس وأتيمكلازوه ىاذصلاو
 نا ع



 (بعص) ) : ظ (ءابااباي) ني

 وح سو وح محل < ل سمس عسل

 أءامثهنا لاقي دسغوب لاك سيلا قررماب بدسملاوا تب ختدضرا بج نأ تدارأْاذإ ا

 م هنمو داو. هوامير جأهئامشرلورب مج فصو دقو يضرإلا تان نممريغوأ مسعسلا رو |
 د 2 ةديعنةمتلعلوتأ

 0 بديضصواعمء انس ن حالا نم 8 هماجو "اكءاماهدروأ+

 قيادي ااهرروعلاو سانا اروصعلا بصل او مدلا بيصل او امإ-١قروةراصعوهلاميو

 | ٠ زجارلا لاه بهذو قمم اىشلا بصيصتو با ءبصأ هعجبو ضرالا

 أ[ 0 ضايمسلث باصيصسخو .*« ايصصتاعؤامىوادإلا اما
 3 اايكروببك انابيب تسلملا عرفا يامصر مهلاشبس يسمي ( بع)

 سدقلاو نم ارعابشلا لاه عادجو عاج ل ثم باعجو ةهرفو هراف اشم مضلاب ةببعصو
 لثم بد عج باجصالاو ناب_ثو "باش لام نابجصو . باطاف كيو أ بدق ىباجج لاهو
 بيا سأ بابصالا عجور داعم لالا ىف ىهو باصصالا عذبة باج اوخارفاو جرف

 نم عمبم لح ياذ_هىفالافاضاا خر رروجالو ىجاصايءايعم حاضإب ادالاىف مواوقو

 ايش مءالئث لكو هربغو باكل هتبصعتساو امص اصل هئاعج ئنل | بيع أو اه ص برعلا|
 1ْ دئعريغتت لاهتفالاءأن نال بحصا ل ماو ا ضءن مهضعب بام ودا يبطصا وببهعتسا دقق |

 ماا لثم الظل ادعو بلطا لئمءابطلا د دعو برطض | لثمد اهنلا دزعو بجطمصا لو ءداصلا ْ

 اه>رخم نالءانلا نالرج دز ا لدم عا رلا دعو رجا لثم لالا دنعو نعدا لثم ل ا دلا دينعو ْ
 اهمال بذعيو ناسللا ىلع بوم اهقفا وناماسنملديًافاهحر ام ةدشاف :ورااهدهقفاوت لف

 رعاشلالاه ةبوعص دفيداسةنا اذاديادلاوريعملا بدصأو هبا

 ايصااهركش مدنقاذا * رمإةش دىدي,ت ساو

 0 رباذا هتيحصأدقو هيلعرعشلا ام فاهزلان «بعم او هبا غلب اذا لجرلا بدعأو

 باسط  العاذاءامملا بع وورنع أ ن 3 :ربعس هيلع نم ٍدلام تدهلاو هنطعتملو هيلع هرعشوأ

 أحابسلا بضملا( بنص ) : ةره اىلا ب هولب 2 رص أ ىأ بح رامجو بو رهعد 0

 رعاشلا لام و هلم للعنف ا بعطص اونايذضو با خوهف ةريسكلاب بذص همم لو: ةيلل

 برص ١ توها ناكجس اذا ”ىذ الاي ذءامو لاي يم ماب

 0 هبجولا ىوزتدب رمصب أن "اح لات ادب ٌضمايملا نمالا برصلا

 ١ رعاشلا لاق لطلا خوصوهورجحالا غمصلابضيأ برصلاو

 - ميرصلاو ثوثرطلا ام. ناسطالاف * ةانناطل لاو ريكا نعضرأ

 | ٠1١ لولاك يئاهنوح قدروا سار لتتم رمصلا تناك ايرودب رضةدحا ولا
 د بطولاىفنللا تيرس لوة:نةحبىأ نبللا همف برص يذلا ءانالا بريصملاو لك وو ص

 | هنموهنقحادا هلو برصاضر أل وقتو ضمديل هتكرتو ئث دعي اميشبف هتعدج اذا هر طصاو

 برصو اهءرمض ف نالملا عمدت فضالالا هن ويلحالا اوفاك مهنال يلعف ىلع ىل ريم ةريصملا ىلوق

 نعسنأ دار أ اذا كلذو ثدالامو نوي ف هنطيو ذ نيدتجلا ذاوهو . نمسبل بلا

 بعلو ةنس اليكسا يتابعص انو تبعست رماد لو ضيقت بعصلا ( بهم ])
 1 . 00 قس ا ل سم هه ا د ا سمسم هاجم هصصم ف مسخ ص صصسق هس ع مط سل ماع ص مسام



 5 (بص) . (داسلا ل س)

 "ل الاه ةربهشلا لثمةريبكلازودقلاةب رهشلا ب ريشا

 ةيقرلامظعب ملل ن- ىضرت « ةيرهش نومه سملحلا أ ظ
 ْ ضان بيشلا ىتعمألا لاق و دحاو ببث اوس شا (بش) 0 زودعل ف : سقم ماللاو |

 ”ىدع لوقىف تدكسلاانبالاق لاحزلان هسهشلا 3 -ىف لل-رالو> دسم لاوزعشلا |

 دقتاو“ لال ةييلواط كاملا قع : نكانماثال ل لاو |

 هنايّيفدا وسلا ىلع بدملا عقو - هياركِإ ذلثلو هبار دق

 ااربغ لطب شارت ةبلعز اتم د شارب كلف شارلاضنللاشالاو قام.

 ءأ حرفك ى أ لعف باي ن نءةوق م ىبرع فورعم وصلا بدشو وا نءنوكنامناتعنلا ادهّنال سابق ١ ا

 لفت او ضم )اذا ةةزح ”هلثلب ت'ابو تضخ ةااداةفاضالابءام - هلأ .ةمالف كلاي لوقا ٍ

 باشلافة اك لعتش ثا لاهم“ هنالر دل ىلع نيفشالا لاهو زيمقلا ىلءانيت سأ را

 ٍندشمهاوقو هببيشنف ملئلااهبلع عقيلابجلا يأ بيشلاو بشأ عجب بيشلاو ابي لاسقف :

 هسأربوهسأر نزلا بش قاسكلا تئامتومو لثال لل م_هاوة تس وهاننا تا
 نمو نابنسو هدالوأ باش ىأ ل_جرلا باشأو هسأربو هس ًارنزملاباشأو نزلا هسشو ْ

 تر "ىلء ني بعضي ةداك-ءنب ةيلعث نب نانش ام-هدسحأ ناناسدامهو رك[ ا

 وهو هدإو ىف ةيعكسلا حاس ةمو لبر مساةسشو ةناكع نب 4. .امن نب لهذن نام رش الاوأ]

 ليالاو 0 ”ىصق نيا دلا دبع نب ةطط نب نافع نب دش

 :رعاشلال اه ترشلاد دع |

 مالي ديف هاو . ملثشم ىف بيشلا م مان زيعا دنت ٍْ

 مس رماتشلا شاهر عاق رهشناحلمو اسمو ||| 5[

 تنيك عسفصلاو ش

 ةيويضوعب ظ
 ظ

 دقون اش هلاو باَوَدلا عجلباو هل ثلا ةطس زمهلاتةياوصلا (بأم)( 57 نسل

 وهفءاملا برش نمرثك !اذا ىل-برلاسدصَو هلابئمراك اذااشيأبأسأو هسا بئص |

 ءاملاو تكا هتيكس ىأ تصناف ايصءاملا ثنمص بنص لتس ل تأشن لح ْ

 حارا لاه ر :وغءامو بكسءام لِ اوقكوظنو بصءام لاقي ردا ىألد مسا نم بده 1

 قادشدو داع بص ل >رلاةب هئرازخو قوشلا ةقرةيامدلاو تبص'ام؟ءارأ ارذذمضنن

 ش رغاشلال اه رسكلاهل براي تييصدقو ا

 بيمن كقيد_صامأذا 8 ندغاطاا ىلا بست ث سلو ٍْ

 ملا ةيصلاو هّس امص تب رشاذاةاملا تياصتو ءانالا ىءاملا نم ة.قبلا ملام ةبابصلاو ْ

 نيعبرالاىلا ةريشعلا نيبامز ملا نم ةبصلا ديزووا لاه لبالا نءةمرصصلاو للا نمةعطقلا | :

 ||| تدومتل ثيد لاو ةفئاطىأ ل مال! نمةبصتضمو ةيامصلا لثم" انما نماشيأ ةبصلاو |
 ءادودلاةسملا لاهو بصلا نم هنأ ىرع ارك د ضعد باقر مكضعن ب رضيايصدواسأ انهي |

 و ب سو صب سس يو سص ص صو سوس سس صم م تس سسس سم سمسم ومس سم

 ل حام ١4



 5 اكرم ىق*(١)

 (بهش) مابلا با 4
 ىدتكما ادب زينب سايعلا وعجم ريرج لاق نيعلا حذو نيدشلا ضن عض وم

 ايارتغاو كل نأ الاحولأ « اسرغىبعت ف ل ادبعأ ْ
 رعاشلا لاه عطوم بوبعشو

 نطعلاو ضو إلا نيب بعمعش ىلع 5 ةةذصددلا ىدب ناعح أل ه

 جيت نيكسنلاب بغشلا ( بغش ال ل سرأ ىأاذك عضوم ىلاالورربمالا بع مسهاوقو

 هلكمهتبغشو م-مب تبخشو م-ملع تبخل و( )بغشلا-ةيالودن كلما س غو»و رمل

 وبأ لاق نغذو بخ تاذاملا بألا ىلعتيهداساو تجبواذا صوختلل لاقبو عم

 ديراب عمت ملابغش هللا دعلوردتربىنعناك . هتم>أنءاؤريدسز
 []|ةأعا مسا كي رصتلاداضو أ بغثو هنف ةفدعض ة غل ايغش بخش ار مسكصصلا» مهلعتيغشو
 الأس لدعلا فر تغشمو نغشو بغشمو باغثوهذ هدغاشو ةفرعملاف فرصنال

 ا هنذخأو ةيزغش هش زغش لوة:كل- رن _-رىواتنأ ىو عارمملا ف "هل. نهيرض

 الاماوبزاةشلاهاذعأ ه. لكف اوقأنيب سدلو هم راو من
 || بوقشو باتو ةبقش عسمللاو لبحلا فق كلاكو أر اغلاكرسسكلاب بّةشلا

 :ال| تفرشأ اذا نئمطمناكموهو لاق جفلاوريسكا لابس ةشو بعشو ا مانا

 ا ا 0 اولا رعررعم بوه باشا لع ضرالا ىف هذ هيلع

 : ١ ْ (بنت) باطدح قش هن 6 نيركنم نين رقوذىأ باتش ردك ( باس قش )لولا

 تعب-ىرالا لاف بلا ةئد ءادشة أ ماو هيو دءودرب ل ايو نانسالا ف ةدذح بهل

 | علطتنيحابتةحوهنولوةب اًناصص أَنإتلقف ن نائسالاو مفلادربىشا|لوقد ”ىمدالا

 ا اهدرإلا اوغام لة تكشح ا نو: !اهيلعتنأ اذاامال اهتءارطواهتثاد- كا يداربف

 : تبنثامان قو تاثللا فو 35 سعلةو- !مسفش ىف ءاممل دارا د لوقو

 ئنلاتيثدتو طلخا ب روشلا( ب وش ةدحاهفن روكنالةثالاّرال ىمصالا لوقدي وب
 ١ رغابلا لوقو بوشموهذ نوشأ

 ْ بدشم عاضةلا قرود قءامو « صّرعمطلم وقلا يرمض فكم

 الو بوش هدذعام مهل وقو غامدلاو لباوتلاب طولخت ىأ هلعاق مسيل ىذلا برش ىلع ءانبامنا

 "|| لمعا او لوقلاىف طل نا برضي_بورب:بوشد وه لثملافو نيلالو قسمالىأ بور

 بئاوشلا ةد> او ة.ءاشااو دحتز ل. مع ءاس وذ ىفأ رعشف هباشو ح زعام مسا با._ثلاو

 الإدا وسلا ىلع باغ ىذلا ضاسسلا ناولالا ىف ةبهشلا ( به ١ 3 ساندالاوراذقالا ىهو

 ”باهشاوانابهشا بها دقو بهشآ سرذو سأرلا بهتثأو اءهشرسكلاءئشلا بهش دقو
 ”باهشٌءاوضاسلا فلا رعسشسرفلاةرغفنوك.نأودوءابهْدةَرَعو هلثمااسهمشا

 ْ بهشأ عبق هلاوةدرابلا عب رلا ىذ مو. .الامقيورضخأ ئث هلالخف قيوجاهاذا عرزلا ْ

 هداوس به دف درب ىذإا بهششالا لصنلاو دي دا ضاننلء ا.ه ةبدتكحو ءاسسهش هلءالاو

 نايهثو به3 عملاو اهبفامضام ناك اذابرح باهثاانالفّنِإو ةعطاسرانءإءثباهشلاو
 ' فيما به وااو حاملا نبللا باهشلاو نايبسحو باس لدم ٌسْفخالا نعام طرأ

 ١ ا دم 0



 57 )به 1 (نيشلا لصف)

 ايطشدب رحلاةارملات شو باهل ديلا عسلاو ةبطرلا ءاريضملا ةفعلا ةبلشلا .( ب امش |

 ميطهلا نب سدقلاف ةِنملا ىلا ةيط اشلا همةاثمت دس ءوبأ ل اور مهل! هم لمعمل هتققشاذا |

 تنطاوشأاىديأ, ناصرخ عارذت « امن اك قلن ن ارا دصق ىرت ا

 بطشو ل دام ىأب طاش قد رطو ن السلا باطشنإلاو سوّتلاا.نمذخت عسن نم ةمفطشو |

 نيذثلا مطب فرسلا بطش كلذكو هريصو ةريص لم ةبطشةدح-اولا هنسمىف ىنااهةثار طف.سلا|

 بعشلا همنل لمح مسا بيطشو قار ط4 .ةيطتس بوو ليتم شسوي

 ىلع برعلا ل_ذفنال ةقرف ب وعشلاو بوعشلا ع هاو مهعلاوب رعلا لئاسق نمبعشتام

 ةليبقلا بعشلاو معلا نم يف هنأف مس ب وعشلا نمال رنا ثيدحلا ىف ىذا امو متلا

1 

 هتقرفْئدلا تيعشو بجش.م دل  الاوياعُشلا هملصفو بعئشلا اض أه -الصاو ئثلاىف | ا

 ناي مح هلرن نبدعشو ذ واط ن نوأاب لمب بعّشو مهتقرْف ىأ سابالا امم تبعُش ٍجااايّمفلا دهام

 نمونو امعشلا موا لاق مأشلاب مهتم ناك ن مونادم»ىف هءدادعو ”ىعشلا لس ارش

 ةحعطسلاو :هنوارلاوةداز ازملاو بيعشلا دس عون( ١ )اويعشأف بوه ماش او ءاشاا

 لاقزر بعش عسملباواة جاد عب هل ةنيمام ناك اذا نوشلا نب نعش نذكو داو وا

 عسملاو ليا ف قي رطاارسكلا,بعشلاو بعشلا نم حامن» انالا حت ىربصةوداو دونأ
 يعشلاو ساينلا نءقاطعنؤملا 31 تتم ىأىاودس تاهت لفشل لاف وا

 لاهو ّيِد رطلا بعشملاو يظعلا ىلا اضيأ بعشااورقنم ىئملٍةمءاضنأ |

 مبهم للا بعدم الا ىلامو #* ةعيشدجأ لآ الا ىلامو

 ىغذ 0 متر ا

 قرفت امال بوعش ةم ملا ثيع هنمو مهتقرق ىأ ةسثملا متسع لو هق 4 رذلااضيأ ةرعشلاو

 لاق ءانال اهب بعشر ةعطق ىهوةيؤ ااضيأ ةيعشلاو ماللاو فئاالا اهل دال ةف ةرعم ىو |

 تابدسو ودل نه هند اطل ا .هّشلاو ةرثكلل د د ءابنم ءعضاون تعش 0

 ىءدرو بعشأ ن.*عمط أل ثلا فواعامط ناك لجر مس 0 1 ١

 ٍ نبا نعدسعونأ يحوم توعذب ومو*«مجت ك اهلا نوي يذلا لد اهقلاونأو هو ةوظعلا

 الإ سأرلا بعشودفلا ثنطملا مث ةراهعلامن "هل .دغا رلبسقلا نموبك أب عّتلا هسأ انعىبلكلا
 ١ عدملا نعشلاو نالئم كآن ا.عشامه لوقو لث ابق عيرأ سأرلا فرهلت ابق مضي ىذلاهْنَأَس

 ٍْ مهيعد قّرفتو قّرفتا ادعراوءمجا اذا مبمعشمأَتلا لوقت دادضالا نموهو هته هتبعشو ْ

 | ثيدحلا ىو مائتلادعب للاب عشت 2 حامرطلا لاق عامجالاد هاوقرفتاذا|

 ماعم نم نو.سعش مهل لاي ةفوكلابم مم ناك نوهماااومسنفهدلوو 7 ا :

 أل| بوعشالا مهل لاشي برخملاو نافع يملا مو نيمعش ىذ ل آنه لاقي نع 2 ظ
 ٍْ لاق عج ربالاقارف قرافوأ تاماذا لبجرلا بعدأو ثم باعشثالاو قد ل بعدتلاو|

 هن 6 ا
غصلا ل بما اشيأ ةيعشلاو

ة ىأ لذا ةبعش لاش ري
 . ا

 مداشنإهباوص ىربْئبا لاق (1) ْ

 نمي ىأس انا نمانوع_ثاوفاكو ٠



 (بدهع*) ١ لحال 1 . 00

 - ةفتسلا -

 6 بورش تع نشا! مص بصصو باص لثم برا. عجب برشلاو ضوملا فزندسقوأ

 ٠ ١ ناكلانييورب راسا نمي ب #* ورشلات اععتملا نهاولاوه ىدعالا لاقو

 براشملاوءارلا عذب ةيرمثملاكاذكو ةفرغلا تملانةبرمشملاو همق برمشي ءانارسسكتلاب ةنرمشملاو
 :ةعرشملاك ةيريشا اوريهلنا لثم ٠ با رشا ملأ هرمثلاو ئشءالارهقوشؤ ىلالعلا

 اعذومن ايكو ريشي ىذلا هولا ترش أ اودي رمثم ىلع طاح نه نوعل م ثد دخلا فو

 ةبي رشلاو  بذعلاو للا نيب ىذلل بيرشو بورشءاملا-ةيةدسعوبأ ارد صمنوكيد

 ٍ عمفبادروي هك راشي ىلا رشو معغلا اهءدتنق تروراذااهردصتىلا غلا نء(١)إ

 ْش ' هب كن تتلف هك أهتدخأ ب يريشلااذا ئحارلا لاق كلبا

 : /سانلا ههسعطأ ىأ هاك أو ىلام بش لوقو و ليكسسعأو ميد لثم لءافم ىنعع ل .عذوهو

 ||| انيط ةديدج ىهو انف تاعج ىأ دير قلا تي رشو ءامش تدك رب ىأ بّرشي و لك ىلام لظر

 ْ برش ع-4ياوهنمىؤرتت لذ الود _ذت ض وع كب ركتلادي رمشلاو عمعط بيطملاا امو

 برم دام ناريشلاو دحملا لاه

 انه ضرع لو ها بن رمشلاك
 قفا سةنالء رشا لمدعم
 الوأرمو رمأ جلوقيراسهلا

 نكمل لاو باذعلاك عم

 هريسظتو ةيرشأ ثب دا ىقدرو

 ىلع ه عج اولاف ثءحح باو

 هريظنو همن عزونو داوم ةيوجأ

 بورمذءوخ ريد سكت اضنأ
 رممت اق لمءانم ىلءفورسسك

 حاصعلا مس ضعب ىلع ةمشاح( )١

 ةلههملا نيسلاب هني ريسلا باوملا
 0 ىذنىم هأ

 ريهز لاق 'تدابرشو

 اقرغلاو”ملا نفذ عوذجلا ىلع « لعطانهؤام تابرمث نمنجرذع
 ٌراطدقو قمهنااديدش ىأ اذه نمبراوشلا بضراجو قالا ىنءاملا كرام براوثلاو

 || لوق”و ٠ تب رشح لبالا تيرششأ د.سءولأ براوش عسجلاونايراشامعو مالغل |براش
 || لاسةيرخ نول نم برشأ دة نول بار الاو لعفأ لام” ىلع تعّداىأ ب رشا قوت
 . 5 ةيرشهدنعاضيأ لاقيو بارشإ ىأ ةرم نمد رمش هيفو كاذ ءالع ىأةر حر ض.الا برشأ

 ْ هنمو هطااخ ىأ هبح هبلق ف برش ًاوةمةااوةفرغلاو ةوسحلا مو *ىراارادةمىآءام نم

 || فاضملا ماق أو فاضل فذ للا يح دارأ ل هعلا .مبولق ىفاو و رشأو ىلاعتر لراس هلوق
 الا ريثك ةزمهلاثمدب رش ةلك أ لجرو هؤاممهلورونلا ةفض ىلع موق اةيراشلاو هماقدهنلا
 | انايترش شلل بر شاو هقّشن ىأقرنءلابوثا !ابرمش:و تءكسلا نبا نعب درمالاو لكألا
 ا ديِدشتب رو نءةربرعد فلك ب ار شان ه مهما نشل مضي ةنس رمش اورظنمل هقذع3م

 مرد او ىهأ ىلع ىأةدح اودي رش ىلءنالفلازام لاسق:و( ؟) عدومءاسبلا

 بجرشلا ( بج ش١ هيبرشلا قد راذلا فرعثله ءاهلاد كرعش ىف وظو عضوم

 | ترض ”ىعءرشلاوالوط هتعطق يدالا تبعرمشو ليوطلا بع هلل ا لووطلا

 ْ صاوض ىأ برس لمخوانوزش سرفلا برش دقو ىعاضلا بز اش ا دورتلا نم

 لوزهملاوهورهضلا نم سدادلا بساشلا تيكسلا نبا( بسش ل نخش كأبزاث اكتر
 ”ىل.ةءلا فاوولا لاه بزاشلا لثمسدلو تساشأ ا ثم

 بنساك شقلا نم ”ىوام رع « هتءروحاورلاناح 4تاّقف

 بم دقؤدئاد_كلائاهشلاوةدشلا رسكلاببصشلا( بصش ) سوقلاس سشلاو

 هللا بصشأو اب ودش مضااب بصشي حفلا ا|بصش دقو بصاش شدعو دنس ا ىأرسدكبلان مالا

 ناطق طا 7 لبق سان امدمشلاو هشدعأ

 ْ ظ هوهانمشو لوقأ نمط 2 ناس ماو نمي انهو
  ممحتسس مم د مج

 ةيرخالإ تش ةلرسياو (؟)

 لحرلا فدو ىفة.ظغ ل_عس

 توك نزولا ادد ىلع دو ذغلا

 ىصنهلاق اهل عدارال هنالث

 )| ععسصب



 ةء___ ابد (نيشلا لمف)
 اهبس شا ىأ ةنالفب تبشيو8 لاقي بسلا يشتل اوااعف لصال !اقناححح ناو هيلع

 ا شو اناث يثور يشي ىازللا بجلرعت اع.جي هيدي عفرو سرفلا طاشنرممكلاب بابشلاو | ا

 أ هيبشو هيامثنم ثلا ترب لاقي نرحاذا كاذكو هتضهاذا نأ هّتسْمأو بعلو سقاذا |[

 كلر كان ىهيتاىذلا سول ناريث نم نسملا ب شلا ىعصالا هضيضعوة سطام
 ةديعو أ لافو لاري بتل هارب ردم والورش بت تيلزتاس ٠ْ

 هه تيسحلاو ولك ا ومالا ونأ. انايشىهتاىذلاروثلا بيشلا |
 راثلا هيد ةوهام فلا, بوبشلاوامتدقرأ اذاا وشواش انشأ بر اوراثلا تد.شو جازلا
 همكم ود رولي ىأاهنول بشياهرعش لوقنو يوغي وهنفديزن ىأ اذكل بويشاذهلاكي 1

 ةسرااوذلاه بود هنا لمعلا لاقيو

 قوًاريسلا ه:ءامم لرلا ىلع ها بم ىتضأ بوسشملا عورالااذا 2 ا

 بيش فلاب بصشر بحشو ف اهد أن زح ىأ امم بحش رسكلاب بش بمال

 ىّدع الو ىد- 3 . كلهأ ىأ اضم هبصشن هللا هصشو كلاه ىأ بج اشوهفاب وصش سلا

 بجاست بارع ارعو تيكللا ني اهلك غشا ضب أ هيصنو هتماشب ا هيضشز هلا دمت لان

 باد هسا |ابهماع قاد ىتاا ةمشللا ب مشملاوداد_دهدسىأ باصشب هبصمو قرعنلاا دي دسم فأ ْ

 نوصل عانق اعمّنْضو حامرلا دن" ىلدهلال اه تيبلا ةداعأ نم ةدعأبونشلاو

 رغلا لاق ريغتاذاابوص مضلاب بشي مسج بش( ب 7 هن )) ناطق. بر عيبا بعشتو :

 لزب مطلا هلق نمامولازه هناكبوحناهيءار مسح ىو ظ باو نبا ا

 | نمدتماام مضلاب اهلا اا وح مضلاب هدهد نس ْ

 (ىرخأ رض تنشق ضرالا ىف بذشو ءانالا ىف بد لكلا فو بل<نيسحنللا
 ظ تدمكلالوقهنمو بّدشو نؤش) نلللا ضم لوةترد.دملا تقلا نمار 1

 يشم ثرلا فا ادكس ءلاىفكيلو « اهعصضضتاتفلانض-قحوحوو ظ
 ىأامد يضشنت هقورع ءمهلوقو لملاحالا بوش الاما لاسم ةردلاتوصبوضالاو |

 ثا هركلانةيذشلا ( بْذُش هسور ىشو للا بخ انش داو بونشلاو هيودصتشلاور نت |

 تيمكلا لاق بذشلا عسملاو هبل ركب مورصشلا ناصغأ نم قّرفتام عساطقياما
 بذشلا لررغ ظداةعنتشلان نمراًضالاءيذكص فتن لب

) 

 بدوُسلاو لد وللا يدل سرر لا مشلا تيذش دقو

 لحروةائسملا ب ذشلالاسةءو هنطو نع ىقتملا ب ذاشلاو بدىأانذش هنءْنْذَكَو لن وطلا ١
 لوك اء اوهو بذشداسح اولا هاباةيةرغو الكلاٍناَذْسأو قورعلارهاظ ىأ قورعلا ٍبْذُش |
 ندشاهز اعأ ةئلخ أدانت هقنالا ساد رف ةركبلا مبضأف' ةمرلاوذ لاق |
 هوجولاب يهل برش نور اشف ىرقو امر مشو انرمشو ارش هريسغو ءاسإا برش ( بش])

 يو صل ج01 فلا نرمشلا ةدسعو لاق هيالثلا|

 بزريشلاو برشلاْنمةَد_اولاةّرخا اضي أ ةيرشل او ةّرم برمش ام ءاملا نمةيرمشلاو برسل

 |درباهرخ آَنال نبالا قسى .إ_مأوايرش هلق اهرخ للملا فوءاملا نم ظامارمسكلا
2 

 ا 57 ١ ا/



 ب (:١11بأ) 00

 3 ىل جرو حاول! لذ ف .ةلئاوهنو ئاوقلا ناس سرقو اهلاح كلمت تناك ذاةقاثلاتيلسأو |

 قي رطخلاقي ميقتسملا بيلسملا ( تيل ٠ نرقلابنعطلا بلسروتو نعطلان نيدملا بلس
 ا ؛ دوعلا نار لاو بلس لسا دقورتتم ىأ بلس

 ْ حمر طقت ناعبض فدل ىلع © هب فلم ناوح هون 'ء 1

 سؤالك جدو ضرالابو ىلع لد واما 'سرفلا لفنان مبهلسلا (ب 4اس

 00 ”الئابصتتا اذاؤ <يهاجاديقاذاو ةيهلساادعاذا لانةفاس رف 'فارعأ

 ةدياواهقاحلاو الاداب باشي [ةتب:.بو ةهربىأ ةبئسورغدلا نم بنس ئطم (بنم])

 ]|| نوناارسكب بنس سرفو تبانس عيبا ف مهاوتل ةشينس لو ةتريغصتلا ىف تدثتءانلا هذهو
 ىرملا عساولا صسرقتلاو ةالقلا ببسلا 16 بهس) بون عملاو ىرما ريثكاكأ

2 : 

 ءاناا حرس لو لمرلا اواو اوم سأ اورغحو ءاهلا عمي اًضيأ ةبمسمورعتلاةددعب ةبهنس

 || بهو هف مالكلا نسرثك اذا لجرلا بهسأو . قيسسو ىرلا ف عستا سرفلا بهسأو
 || نم هلقع بح ذاذاءلعأق م ملام ىلع لجرلا بهس اور داثوهو اهرنسكي لاب :.الوءاسهلا مفي

 : | ا اسود سيلا ونا رلابومسلا اوءاطعلا بدلا ( بيس )) ةيدنا غدا

 ْ ترج :هملا تياينثاو عج 0 مو نال بابا و .ءاملاىرش رسكبلاببدسلاو :ىرح

 ٍ ةباهامجلا ف بيست تناك ل ةقانلا ةبث د اسلاو هاش شبح بيستابك رمادلا ونسو

 1 ف تيس ثا نهاك ن نطأ ةرمسع تداوأداةقانلا تن ةريصلاأ ىهلمقدقوهوك وردنا

 ا ءابنلاو لاجزلا ا ىلكسص ؟تناماذاث توت ىت-فيشلاو أ اهداوالا اهبل برعشي لو بكرت

 ْ لثم بيس عبجلاو ةيئاس1 من +[ ىف ايم( لزم ىهو ةريهلا م نق ةريخالا اهتنب نذأ ترو اعبجب

 ١ قعدة فة ئاست أ همالغل لاهاذا لسحرلا ناك د معلاةيئاسلاو مونو ةمئانو حونو ةحنان

 1 لاشم با .لاو هينعينهلادرو ىذااودوءاشثح هلام عضد و هقدعم والو نوكمألو

 ] ةيايسوري امس تاق هستمعهت د ةشا ذاف جرا ىمماهيوةهلسلا ةيامسسلاو لباب ناجيبلا
 داومءانانولاو

 لا بن اشاعه او هريغورطاا نم ةعفدلا بوب شا «(بأث) «( نيس نس

 1 تاالاورالا ارك ديريهز نب بعك
 انوضغهترعاندل ثيأر ل هو نهادتااماذا

 ' بنش ) ارممكست هبت رسال تس اوجاع قا ادعاذالوةءهتءفدة3 هود وبوس

 فال وخو ةمشلا كاذكو اذ. انياب الاعدام تناك ناح هديا

 ا قع 5 ةرق هللا بشنأو هللاهبشا او ةبدشو نإ .رسبكل اءس شي مالغلا بش لإ وقتا

 : لحرلا شأو فئاطلاب موف دياوشوْو ىنععثبانشو ةيسدأ ساو مالك قثداب زنرقلاو

 1 مهلوقوإهييقهلءاق م: لام ىلعاضب أبو ىل عيتأ اذا اذكى يشأو هدالو أ بش ذا نيني

 ' ا لوسو ىو لسللا# اعلا طوني هناا تسندل نءيكأ بد ىلا بش نم ىتبغأ

 ْ نملاجدا محالة هي بدلا بشن ءاسضيأ لاش لاقو لق نضل و هيلع ىلع

 مكسب با

 واف
 ١



 3 (بلس) (ئيسلالصف)

 -نسللاةلاضلاءام ين اعسىلع + ةمحاضدرولا شوق درااءنولعي
 نابغسو ىغءاسوهف عاجى ا ايغس بغسيرم لكلاب بغس ,( بغس الل :هباقنحزللادا رأ

 ثيدهحلاهئموبرَقلا بةسلا ,(( بقس ةطاضو :ىاتبكسوذرك و ىغس ةأ سعاو

 ىأ ان اهتشساو تبقى ات شانكس باو تتش ومهما راخلا

 يجو دنع رظالاو تاعي نكلو ةبقس ىثنالا لاةيالو ةقانا داو نمرك ذلا بةسلاو اهتبّرقأ]|
 اسشحو اراج فصد :ىعال ١لاق ةشطا ْ

 مدعيدصقلا ن ءهفلا ختام يم انا ةنوضه دوك ةقس ال 1

 | ابقسأل عملاء اةصءاَدَغ رعاشلالافو روك ذإا دات نأ اهتداعناك اذا ب اقسم ةقانوأ]]
 دوعبقصااو بةسلاوةرازن عماش لكن مل وطلاب ةسلاو تعئال ل_هفايقسا هلوق
 ير ىأ بوكسمءامو هتدم_صى اكساس ا تيكش (بكم]) هلث.ةيدقسلاو ءابخلا

 ءامو ىنعع بكس فاواناكستوانوكس ه سفن ءاملا يكسو رف-ريغ نم ض زال اهسو ىلعأ ||
 ْ * رعاشاالاق نروكسجنأ

 بوكسأف او>الامدنمرصعتم هه اهعرتبءالفلا ةدعطلانعاطلاو
 نمي رسذانضنأ بكسااو ن وخ١اسو بص١أم مهلوقكر دم ا ءانصو نوكشم أ كسءامو |||

 حي رلابرطرصنلا نم برش ر عتاب بكسلاو تح لدنم جيرذ ىأ بكت سرفو بايثل ١

 ا.ت-وارو هدب تكتل ا لاق
 بكسل! ضب اموأ ص اره * !!عمر ازداد ننال ظ
 رعاشلال اهو ماطق لثمسرف مسا باكسو ةبكم ةدحاولا 1

 عاب الور اهدال سف 7-0 قلع تاكس نأن علا ثدأ ْ

 ٍباَك لثم يبلسل ا داو ٍبالاسلاو سال >الابالة.الاو املس ا (با-] ْ

 حاسمالا قو دوسلا بل ساا ىف ' دسل لاه دولا مت 111 باس ىفو شن تضو ||

 الأ دق ب لستلاو حوزلا ىلع داد>الالب لاقيو تك ماتت لا ْ

 ' اهدلح نم رظاناك حاهرسف تعرسأ ذا ةفانل تلف او جوز وخل نوكحو ٍ

 !ٍ ةمامنلا حار فص ةءرلاوذ لاك لد وطل !مالل ارمس كي با لاو ٍ

 ْ . بامرتشهوأ هف'اغا تراط « ةغتاسشا دك اهقانعأ تاك 1

 ليعف بدل عجبودو هلع قروال ب انرحترا يل ليا ان لغ عاوق نم مذا اءكوريو |
 نونففىأ ل اوةلانمبدلاسأ ىفنالفذ-خ ألاقي ”رفاا مشل بدأ ا دع
 رص الا ضبأ بل_سلاو بدلسل! كا: تحصر بوا منهل كي رتخلاب ب باسلاو هلم

 هللاقي قوسةْس داو باصأو لقملا فيلم ىنج وو لايم فم لمعت ن ملا, فورعم 1

 (ناكمم نبةيفوه) رعاشلا لاق . نيوالسلا قوسأ

 ايل لئافافكش ا 5 ةكراب هو اهنءداحلاٌسدشتف

 : ”يهغمالهلاقام معلا بلعت لافو فاشلانيارعالا نناو ءاوروءافلاب لتاف"يمدالاهاور

 [|| بلس عجلاو ماقريغلاهداو تقل ىتاا قوذلا نم بولس لاو ماعلا باس أ م_جاوق هنمو



 (بعس) 1 (ءاباابا) ظ ] 3

0-2-0-2 

 عاب ميغلا هباصسلا «(بد-) ماهبالاىلت ىلا عمباصالان ءةبامدأ اومهلادمعتو قعبإ|

 | بضسلاو لدى أ هملع به و رد اق هن ر رح بوم ىلب ترص وست 2-0 وبحسو باع

 لئاو نم لجر مس انابصسو يورشلوك [ى[بوصلعبزو برقثلاو للا الا دش
 . [| اهيقشلءريغو كس نمت ةدالق بانحسلا ( باعس )ف ناسسلاىفلثملاهبب 'رشي ايلا |

 | ضرالا ف «_هبو ىلع يغاذاابراسلا (برس ١) بضم عساباو ئثر_هوملانمأأ|
 ٍ ' ) مطخا نب سق) رماح لاه ١

 بررقرغمال-الا برقو « ١ بؤرسريغ تدكحو تريم فأ :
0 

 ا

 ىلغتلا سنخالا لاه عرالدحو اذا ايورمس برمسي ل فلا برسو ١

 ١ برا سوهذ.ددقازعلش نوقو 5 مهلق د. قاورراف سانالكو 1

 امولدالا متلي برم كاوره اظىأرا هلا بر اسو لبللابف موه نمو ىلا.ءتهلوق هسنمو ٍْ

 : ىأ 0 حا كب اقرأالى أ كيرسءدنأ الف بهذا مسهلوقهئمو لاما ن معراأإ

 هذمب قاطتف 5 ٌريسمدنأ الق ىهذأقالطلا فنولو ب ةملهادسا ىفاوناكو كة ىلآجاحال 8
 ةمراود لا هرمسهأ لخ لاقت دير ىلع نءقيرطلا اضن برس ااوةماكلا

 .مه.هنيلتصلا قالا لش نم« اهصشو اهالوأبرساهل ىلح ْ
 ْ اند لابلا ىنر ىأ بسلا عسآو نالفو هسف:ف ىأ رسكلاب هنرسف نما نالذو ْ

 |ةعطقىأ مضلاب هب ريسىب يم لوقو عسبطق ىأءاسسو ٌسحوو ءامطو أط# ن نمبرسىت ّرهأ]

 ءاممدس ةمرلاو د لاق“ ايطورجو لمخو اطقنم ٍْ

 لراوّلا تاهمأنم هب تئاطأ 5 دب رممو هم بث ذل باص ام ىوس

 ىرغنشا ١لاه بهذكادمعب ىأتدي رسل دمعي نالفاضيألاقيو

 يزعم تأسنأ تاهعاشملا نيو 2 لعش منيب ىذا ىداولا نمانو دغ

 0 ةمرلاوذلاك هوو ةداز نم لئاسسلاءاملاكيرحتلا,برسلاو |
 ْ برست ب رخ» ىلكن م هناك «* بكشرءاللا ابنه كفء لادام ظ
 | تر تسلا نداز اا تن مي ءارلارسكبىورو ذيع وأ لاقت ْ

 | برسناوهب رسف ”ىئحولا برمسما لوقت ضّرألا ف تدءاضدأ ب برسلاو تلاساذ ادي رس
 لا 7 ةيلبل عاق هلسر [ى أ لالا“ ىلعب "رسلوقتو لخ دى برستو هر ىف ناعئلا ٍ

 رفا ىفهدخأر ةاذاب رستو ةيرمس دعوة يرعم لكنا هيل<ث ع. نأو هو لما هيلع برس (ٍ

 زرذلا نودع للدم“ الا اق تدب .صاذاهن د رسقأ !تد ريما ض:1 لوقو ةريس وأ هنن ْ

 ىلحذلا لاف ةرلا ليدساا نمد انىذلا لذ بارع شلانازرا مطيتب رسلاو 3 فتق
 مدح ىلغ ىلات نم تضضعو * ىت١ رسم ضان الا ٍ

 1 رامهنا!فىضصن هارت ىَدإا بارسسلاو ىئار_للا ىثو براس لا ةدحاو ملا ريم

 ثودثانالاه.ف_صوو صضدراللا هدو ىلع "لد واط ىأ بودح ريم رف 1 بحرسس )إل |

 ىجمدالا لام 16 2 روكا
 د ل ا ددع هم فاض اعدل ْ ١

1 1 

 نوأهد

 اق 7 1 انْ تح فلا ا اح 0000 د

 ا ىرج نأو»و تداعيو بد ب اه ىرج هوق



 |[نالف لاشي نوي طاش ثلا لعفأ لعب زالا تنكس | نبا 57 ذا: يع
 وعاشلا لاق :ىت ذلة رالاَو ظاشنلا ن ,ةاتعيرتمالا «رماذأةركشم ب ألف
 ا زأ كل :ليقالف تنك امو 5 هلاوفءضأوأ فصناا م ءوطعأف - 3

 الإ لوف قؤرع وبأل اف بو:طاواذصاا نيب ىرت ىلا انك ةلاتن ٌالاوةوادبغلا تب ٌرالاوأ

 ١ ببي زالا تالقي نم ىف خأ ديزوأ ريثكلاءاملاوه هنيذأ قيم رخلا جب نع 2

 عزقلاوهو |
 ظ بأ لاو توج قس وتطل يأس بج لاب سور# وأ( بأس 4 نشا الا

 ْ ءزهده رت وذات أألا ل عااءاةسوهو هلثم أ لاوٍتوؤسلا عجلاو قزلااضيأ ْ

 , لمعلا تيمي ةوقفأ
 قيشبلا دسم ىرتشن عيضأ 5 باسابفةئاخطنأت . 0 ا

 لأ مشلابسلا ( بس هتعموءاقسلاتيآسو ىلا قب كلاو باقفدسعاقيتدارأ |

 كارت جفا مر ديسك ةيسدمم هيأرام مهاوقو عليش نمفاَس هيسو هب سن ةيسدلقو | أ

 لافو ةمسلا ىف هرئعط] ذاه مسد همسو تالاة ملا وره دلا ن ءةبس تضمو ةنس لزم | ا

 بيش مالغ مهم بسن وى كلام يب باذناك ان ا

 ظ 00 2001 وق 0 ةامموس

 0 بسلا هيعوبأ لاق نانا ةييي ملقا هييسكاةسؤ ْ

 رعاشلا لاف ك باسي ىذلا اي كرسزو بابسلا ريثكلا
 ميركسلالاجزلا نم يسن 3 يسب تسسيلذ ىنءسالا 4 ٍ 1

 ْ ىدعيسلا لمغا لاق ةمامعلا كا ذكرراجم اي بسلاو و
 ارفع 1 ناكربزلا بس نوحي »ف ” مويك الواح فوع نم دوو '

 بيوذو أ لاق ليذحع ةغليف لوا بسلاو

 . اهجارغوبكي فكولا لثم درت 5 ٌةطبخو بسن اماع ىلدت ا

 هو ناسا لايملا بويبسلاو

 ظ دينا طاب اك باق علا يل 5 ةمغطد بو.سلا اهل فرهالا بص 1

 ا زارا لا تئايسأاو ب قيلا هبباو هلنم ةبيبسلاو ةقيق 'رناك قب سلاو

 ٌْ ا قفيصيو اه دمج ايت ايس *#َ قئر دلتا هى دوري |

 هب ب ووسسأ ممتن لاق و هللا وطاف ميتا عال اد معاه لاقي هنال راش اة لانا

 لا فال عابددلاو هريغىلا هبل بصوت ىبب لك .ايضيأ بيسلاو لاتنسو مي نوبات[

 ْ هئئاو لءامسلا بابسأ تقرو شعل [لوت ناب حارفءاهتلا باس[ ار

 !ٍ تسسلاو بنذلاو فرعلاو ةي_صانلار عش سن. لاو بابسسإلا هيمو بابسالارسص

 ةغابلا ل اوقو بسايسدايو بسسدلاب لإةيةزافملا |

 عيدأم كامو نارا ثوبح » مهتازجج بي لاعنلا قامو ا
 هونت ب جو ب ب يو صحم

 0 سلا



 نالوبسو لهنملوة:ةس ل ةدح الارق ق داق كراون بوز تنولا فال اتلبزأو

 :لابقي نيقدشلا فن ان'ديزلا ناتسا زلاو ددلا فج رذع ةحر ةةسزلاو امد. زثهضع ا

 ناكل امهلاشرونتس .لاوذ ةيملا هنموام يلع ديزلا حرش ىأ ءافدش بيز تح نال ْ

 ديدشتو مضلاب ”نوخرلا ( بزخ 20 نفسلا نم بربض برو هم عقوفناوا دولا ْ

 برا (بدن ) ههلدةداوهمسح اناغاذا انزخز ةقانلا داوراسص لا: ظماغلا ءامللا ْ

 . ةمراود لاق :همقلخداذا' دئاصاا برارنادقو دئاصلا رتب زرللاو و

 ركل ان برز لوقي مهظعدو تيكسلا نبا لاق بش نم محلل ةريظح اضيأ ةسرزلاو برزلاو ]

 ا.متدحاو ةنادضقرط براطملا
 وهق هقضاا اضيأ تةلاوّسب رطم

ْ رهط ذك ف دارملابىلغلاددك وف
 هب ٌرملاشب هتلحاذائثلاترعدزا ىندالا هتعفد ىأامعز ىنعهتعزو هئمدعطق 

 حامرطا لاقت حام رلا بع الاف ىداولا ٍْ

0 

 لاقو لاعفوهو ةحنارلا بيطتاينا نما

 فغاز اوىلطا دعب تدناذارعشلا بغلز اوهيف املأ ىرسدعيثلذو مركلا بغزأو اب 1 ١

 تيمكلا لاقرثكلا«املاٍبرغزلا «(برغ درع ]) ماللاةدانزبهشد رعلطخرفلا || ١

 (بكذ) ' (ءابل'بانإل 3
000 

 تيمكلا لاهر من حبرلاهنب رضاداتا ريعش هسبجاح ىلع تبني هنالاروغتالا بزالا
 ا رع مل اءءانزلاو تابنلاريئكسم بيصخ ىأ بزأ ماعو .اروفنلا بزالا ىسانّموأ :

 ةنف اوقف ل كلا ا هببرعلا برضنءاهدةر اخ ىهوةبانز ر عجن باد زلاو فتءاوطلا ل ولام نم دعو

 .ةزاح نب الاف لئاس اهب هيشوو بان ذ نم قرمسأ ٍ

  ادعرتاذ "الا عوسنال # راح تان ز مهو

 برز:م رزمهلا" ىحبا.شاالدر (صامةءنالد نم لءاعشلابو)

 ةسررو مقلب رز هنمول_خدا تر زاورع وب لافوانرز برأ غل تن رزقناسكلا

 برع برا «(بدن) قراجا !ىارزتاوه بف "ناكي ىلا« عضوم عبس

 ١ فرزلاهيلع"رداغاكح 95 بنسالا لوقو تناىلأيان

 11 معلا لا نمدع زهتيعز لاش. لاملانمةعفدلاة-.عزلا (بعز)

 "الع ى-ءنءا رلان بع :رتاقاذاو ىدا ولاىف عذ دا د :ىأ اسعر بع "ب لمسات ءاسو هدعد راق

 تاق ا. 1 الا شمل داع ا قدا 1 اا ها ها ار او وس سو ا ٠ ا حم كا احل ا عل ع عم نصل دعس هك سو تاع صح ع مم م سس ع

 , ادرمأنيقا رعلا مسا هضد اني 5 اهزخوةسعازلاك ةءوجأو
 |وهلاة.ف ىداهلابءازلا اضل ميداكم ةمردنءالوقاماف "ىعازناةسلا بو ْ

 ماللاةدان زب بعل ص ل.س لاسقد هعفادتو هرثكح للا بامازاو ضرالا فحامدلا ||

 خرفلابغز دقو ٍبغزحارفلاو خرفلا سد ر ىلءرفصا!تاريعسملا بغزلا .( بغز

 ' برءز كلام نمردتو اهارث * "هلم كنم تلصلا نب مك اىفو

 هل دى أ بقزناف هرج ىف ذردا تبقز (بتنإ ريثكلا لوبلا برغزلايمصالا لامن

 وذ و )لاه مض ىأ بقز قب رطولدفأا

 ااصأ فز براطم 5 هل سل رلا قرف ل مفلخوو

 1 «"ةلنءانالاو دال ولادنع هيكمراهداو أر !اتكز 0 9 مضلاب بق ىوريو ْ
 اسس

 ةارملاو



 4 بتل ل كواخإ
 #0 . . 'رعاشلالوقو مالو :رطةئرالاؤسئارآتاثأ])
 اهيئارأ نمزخووىلاعثلا نم« هرتنم ل نمرراشأ اهل 0
 .( بهر )نيل فرحءابلا نم لدبأ نزولا ىلاحاتادزاضالأ بةارالاو باعثلا ديرب 1

 تو.صهر لاق تويضرل>ر و فاح ى١كب رهالاهرو مةلانابه رو هه بظر رمسكلاب بهز

 هفاخأ اذا ههرتساو هيشرأ لون محرتنأن مربس بهرتن ”الئأت وعسر

 ”ىمجالا لاق ديعتلا هرئااو ها يهرلاو ةرهرلا هر دصمو ىراضنلا نانه ردن او بهازلاو

 لاك باهر عم او ماهمسلا لاصتن ءق.قرلا ل .هالا اضيأب هرلاو .ةلوز_هملا ةقانلا بهرلا ١
 دج انو باهر ضب 5 مهدمعو ع ىهنسيلا رعاشلا

 تاانع تاهمالا ٠ نمءريغفد( ١ 1( (بور )» ناسللا ل ثم نطيل ىلعف نب تمردسلاق ( () متعتباصملا ثيذو قع ياعرلاو

 هناك فورضغ ىأ ريغصتلاب با>الاةياك هتيوركلابوش بش لدملا فو بوربل ص مالا نم هم قاتةري_نيللاةندر

 ىذتمم ه'ناكلانالفرط || سرفااةيورو ليلا هدنماذع قرهلابةي هم ةفالب اسي ليللا ذي ودو هرظدكلايلح

 ىأبل»أةيورب موقيال نالف لوقت ةحالاةءورااو ٌكسرفهب ور فرع لوقت همام ىف ءوام

 انأو يثدت كوه لوقت هلةعلجزلا هور ىنارعال 'نيالاق مهع "او نمهملااودةسأ اع

 لثمافوهّنب ور دبةاروهذل دادشتا ذا هور بور نبللا بارو هنور ىلّس سبام الغلاذدا

 ءانالا ( .) بورملاو ضخلا ناوأ غلبي ىّت- فا اقلاوصأو(؟) بو مءاّمسمولظ«نوذأ ١

 وهذنيللارث>اذادسسعوبأ لاه ضخم لامو ضل امن وكب بد دارلاو نبللا هم بوربىذلا

 لماحلا ىفلنالان معا مشعل ا ةلزيع هلاح ىلع همعساو هدب ز عزمد ىتج هما كل ذ ل اربالذ بئارلا

 | رئاللابئارلا,كل نمو « ايثارزءاموبأ لامس "ىبمصالا دشنأو اهعسا هذ عضن م
 اطلتخأاذاايورلخرلا بارو هز عش لو مب مق ذاا كلن مو ضونمملا لاقسام | لوق# ١

 نوطادْش س هنالاءارثش ىأ ىو رموقو !رماخاطاةخم ىأائ ارانالف ترو هنأرو هل -ةغ

 رشد لاه ركنا رلانماوت م ” لاق 51 وناولقثتسافريسلا مهنخث'نيذلام هدأ[ ْ
 امان ور موقلا هافاأف « هدي مت متاماف

 ( بير )ب يلهو تااحر و قومو قئام لم بئار صدحاو”ىيعدالالاقو نانورمهدحاو ||

 ىتارو كشلاوةمهتلا ىهورسكلانةمسرلا ممالاو مآ ن مكي ارامسورلاو كشلا بورا
 "ىلذدهل١ لاك فلالانن الن بار ألون ليذشو ههرككو كبي رام هنم تيرا ذا نالذ ٍ

 بيغنمهنوأ اذان ب , ودانأو ىلام موقان

 بيري هك رأ ىف و * ىبوثزيب و قطع مشي

 همت راذا هءتيرتبساو شى أ هسمف بات راو سب صو هذة رار
 ظ رعاشلا لاق ةيساللاب :رلاورهدااثداو-نوثملا بيرو ك.ربام |

 | دار 1 هد انوسالا اش ا ترمس . ااا ةماهت نم اديضق ١

 | ىنلا عرشأو قيطلملهلاذا بأ ناد لحرلابأز (باآن ) /(6-لا روما ْ

 برر اديدشابرتش برشاذا لحرلاتأزو ارث متر ةلاتأدزاو رعاشلالافو

 تركيا شب ةكرشلا لوطبلاو لانش بزاز

 ملظي ىدلانبلل' مول_ظأ ا( 2١

 هر دبر ح رخ نأ لسمقب هرم

 لق هتيقساذاءاّمسلا تإظو

 هاريك (؟لتك ارذا

 ا
0 

 ا

 ظ



 اههذو فاكلانوكسىأ(1)
 نق ةمودذم ع ارلاواه دو

 ؛امهن افاك نيّسش لكل لاشيو
 ناعم ام_ماذال ذوزنعلا سك

 ها تضيراذاضرالا ىلءامءم

 00 ىذنص

 عورسكلا,ةبنكحراو ابوكر بكر (بكر 2( اوناغاذا مسهلحر موال بقرب ىذلا

 عجلاو اهقوذا ةةرمسعلا م هو ”ناودلانو درفسلاف لب الا باص 'ىكراو لارا جلوقأ :

 (فكنرإل مة (ءاياابان) 51

 | كوامااةقرلاو ةلبج موي ةرارز نب بجاحرسأ ىذااوهو صقو ناك هال ”ىريثقلا

 الرا كذكصر بوقرةخشامن ”ا” لاهو داواهال سدعبالىّت جاد ارا بؤقرلأو

 ظ (دسع) 0 كرس ساشا لا
 1 بوقرو»و شاعانن اك الو ع انمأ ل_ثءانابق قاري لف

 عم ضوملا نموندتال ىتاا لبالا نمبوقرلاو هئرتلاهبوز توم بقرتىتلاةأرملا بوقرلاو
 دغولال حرلاةءاقرلاو هتبقرو هسأر لوق نم لس ىذلادل1ابةرملاو اهم ركلأكلذو ماجزلا

 سرفر فاح ىلع اكن اف ةصاشرمسعب ىلعناك اذا بك ارا زم لانقي تنكشلا نبا هنم
 نكجحواو سرافرااي-اصالوقأ الةرانعلاقو راج ىلع سرافا ٌرمتاقراجوأ

 نامرلاو نك لا نمرثكأأ ١ مضلانبو كرالاو بكرلا نملقأ كي رحاب ةبك رلاو لاق بكرأ
 هسساملاو ةنيفسلا ب و مه لاير افكورف ذاك ل مبكر مخ باكر لاو يم ةعاسجلا
 يعاب ىتلازبالا باكراو فورعمح بريدبلا باكرو رحلاو ريلابك !سم داو

 "لكتب زونتكلالاتم مضلان بك رلاعجلاو اهلغفا ماهل دجوالو لل ار ةدحاولا

 ةلوجالو ةيوكرهلام لوقت بكرامة بوك رلاو بوك رلاو لبالا لمي مأشلا نمله هنال
 معبد كراسهتفاسهنعهلت ا ىذر ةشتاع تر و هماءل ماكو هيلح و هيكرب امى هوا الو

 هنامكر4قانو ' بوكس ىكأ بوكر رود رطو جرعل ادسنع ةنيدملاوةكمنيب ةنثب وكدو

 ص رلاو هبكري امه تاعج لجرلا تيكرأو: بكري أن احرهملابكرأو بوكرلل لسن ىأ
 هسمفةغلبوك ارلاو قرع ضرالا فهل سلو لضلا عوذ بى تشام ل.-سفلا نم

 ْ ريثكلاو(١)ت رو تاكرو تاكر:هل هلا عجسو ةفورعم ةيكرلاو امنانإب وذا! باكتراو
 هنمنيعلا عض ومنوكر رحال مهملاف ءاسلا تاني ىفالا"لعف ىلع ناكام لك ع + لالدكو بكر

 ىد_>-١تناك اذا بكرأ ريسعبو ةباكص را يظعلا ب تكرالا داتا مضلاب

 كلذ-_كو' 1 رشا دا نتكمب ,3ك لام «بكرب«بكرو ىرخالا نم مظعأ همتيكر
 ١ 0100 املاح للملا لاو هنانعلا تدم كي رصفلاببكرلاو هتبكر برضاذا

 ١ دشن او ةأرااو ل-رالوه

 بايلحلاالو ناحا.ثولاالو « باضملاا ةيزاخلا عيال
 (ىم ها: باعلهلرب الداعشي و) 0 باكر الا ل نو
 ايكرو بكس وهذ 0 وثبت مهسلا ىف لصنا رماخلاف صفلا بكر تىفكويذتو

 . لا 1 افا ١1م ركتالف لاقي تنملا او لصالا اذ[ بكرملاو

 بنارالارب وهلز_غ طاخ تارومءاس مهمبصو تارالاةدحاوتنرالا (( بنر

 (ها اهحارق ىلعتادتدقوىأ) اه>ارفو ةاطقلا فصت ةيلمخالا ىلل تااقو
 بئرؤمءاسكن ه مالغتارك *+ اه: اكسورلا ص ىلع تادن

 نوبئلارسسكب ةينروم ضرأو: نيفئوياكك تاملاصو « لثمهادأ يلع ءاجام دن أوهو
 ل هش

 ا يو و يو و و ير

 + هه

1 

 تاذ



 (:ارالبف) 6و7
 امراه هانم تدسرو همف لف_سابوسسرءامملا ىف :ىدلا بسر (بر ) اذكصنةهدأ]

 قيرلاباضرلا( بضر ١) برعلا نم بسارونبو دي رضلا ف ضامىأ بوسر سو |
 ةراغمىفاعهضفصيلاقو رطملا نمسا! ىضارلاور د سلا نمي رمض تب غارلاو |

 بطر لوة:سناملا فال فلا, بطرلا ( بلر فضضاروراطقابفاهكر دأف |||
 معانىأ بءطرشرو برطر نصغو ايناعزتانا هتبطرو بطرو بطرو فتناول

 ةّمرلا ىذلوق هنمو الكلاهاطأا ةنك اس مضلانبطرلاوةيوطرلابحاص بوطرملاو ||

 بطرااوءاملااهنع نشنة أب 95 ايبع بتال اطيضا ناقل |

 (بقد)
 -ك

 ,لوق: باطر عي اوايطر مادام ةصاخ )١( ب تبّضَقلا جفلانةيطرلاورمسعو رسسع لثمؤهو ١

 ةبطرةد حاولا فورعمرق نم بطرااو دنس تأ نم[وطروابظو صولا هما

 بطرأو - بطزو تابطر ةبطرلا عمو عامرو عسر لثم اضيأ ب اطرو باطر ؟باطرلا عبو

 م-ممعطأ اذاابمط :رثموقلاتبطرو اطرةيلعامراص لكلا بطرأو ايطرراصريسلا |

 ”الكلا ةرينكح ةبط رم ضرأو بطرلا ||
 عطقملا بعرملا مانسسلاو قورفلااةءاعرتلاو هتبعرأ ل ةنالو هتعزفأاذابوغصوهفأ|
 ضوملاترعرو مائ-كانم ةعطقاارسكلا, ةيمعرتلاو .ام«درطةد ىذا بمعرلاو |||

 (قدهلام كنب جيلم) رعاشلا لاق ,ىداولا ال_ع«بعار لم_سوهن'الم ؛

 (؟( كر داؤ بلك قارا ورف 3 هقدو تت ىبرلا اع أب ديه ىذي ْ

 ةيطشلاءا[نلانمةيوبعرلاو نامل فيعضا!بويعرلاو ..امصثل ام ىأبيعر ماتسو |
 ةدسعار ىثنالاو مانملا نم سد ”ىبعارلاو ءاضتسلا | 1

 *اا نع ترعرو .هل-ثهسذ تءغثزاو كب ا رصتانابتو ا

 رثكلا» ءاطعلا ةسغرلاو ة.عراانمبومءرل_>-رو» ىععهيف ىيغروئشلا ىف يغرأو

 فوملا عساولا ب.ءرلاو بغراف بئاغعرلا ىطعب ىذلا كإ و رعاشلا لاق ب'امعرلاعمجباوأ||

 لاقي هريشلا مذا ا'بغرلاو ةوصشلا برغر سرقو بدعرءاقسو بمغر ضوح لاس: |
 ةسنبللا ضرالا فلاب باقرلا دبع وأ ب.غروهناسغر مذا بغر دقو مؤ غرلا ْ ا

 اظقامللا بيقزلا ( بقر ]) ايغر تبغردقوريثكرطم نمالإ ل ..:ال تلا ثيكسلا نبا لاتو |

 هتمءر هنملوةت فوات ءرلا بعر

 . يي ٠ 6. هل * ه١" 4 9

 هيدرا اذائشلا ف تبغر(( بغر

 ْ هلسرا اهب رس اان انقرو ةكش اءوقرهيقرأئ شلا تءقر لوةترظدملا بءقرلاو 1

 لدلك الااهسةرادرثلا ل ثم هعولطي بمغي ىلا مدكلا بمقرو بد رضلا,لكوملابنقرلاو ا
 تقراو(؟) ١ اررثلا تي اهتءاشع ل#اك الا عطا ذا لسن الا باغءاشعايرثلا تعلطاذا ا
 بقارو براد عطري قرش اوسوملاة بح ةيقرملاو رسما ماب ا

 اذا اضرأؤأ ارادهتئقرأو باترالا كا دكو راطتنالا ب قرتااو هفاخى أ هرمأق هللا 1

 مسالاوىل ىههذ ىلي تم ناو كلى هذ كل ق تمن! تافو امس قا تك اهانا هيطعأ ا

 58 دع 0 وه ءةرلاو هيحاص توم بقرب اتمدحاو لك نالةمقا رأبا ند ىهو ىقزا هم 5

 اذدأ «ىنامقرو ةءقرلا الغ ىأأبقرلا نيب بةرأ لجدو باهتروتابقرو بقر عهلباوقنعلا ||
 | كلامبتلةبيقراهذو رج ممالدو املا باكر ميسا بتل:بزغلاو ىلا ال ا

 حامع ١ ل
1 

 هقتدعزو هدرتلاذا' وش

 ظ

 مزال لعف بعر برعلا ناسا ف( ؟ (

 ووذىداولا بءرلوةندعتمو
 بعرو ءاناان الّدما اذا نعاز

 لثمالءاذا ىداولالمسسلا
 نه ةضقنو ءيذثلا ضقن مهلوق

 نمو ىل“ ع هانم ملا. يعرب هاويرب

 الون ءانعق مضاا بعريفهاور

 نوكي نأ ىلع لكي صئي كور دق

 لك ام ىأ بعرياط دةمالو عم

 ري ضد ىور فو بءريفداو

 ىذي هنعريعم ارطملاوأ ُ مسا

 ىذت سه ها بر

 ىناياتأ ىف ةغلاعأ سدن ل وقد

 سومة! نم ميملا با

 ءاوئفلدتلاو(؟)

 اقالت لنا هلادامعاةحأ !

 اهسقرابرثلا قلب وأ ةندشب

 ارثاا برقر قورعلل ل بقاسةاو

 سل وا رسما بق راهستت
 8. ايه



 هاذي روعكءارلا مضت( ( ١

 هتنثتو ىل ..ظ ىدحرلا هلوق

 نال ريصص) رمدل ىرب نبا لاف( ؟)

 لاكي اغاو هيلاك ال بدرالا

 ةبيولا
 هلقف (6)
 وهبباكفايضالا متسا اذا موق

 راذلا ىلعىلونمهّالاولا#

 برعلا هئلاف تد ىدشأ اذ_هو

 3 ىذتم ها
 ساالا تاعحم نمو 0 ْ

 . هنزارملانمهتانذوعأ

 هيذارأانممهي ديأبامو

 (بط) مابابا) 5
 (تماصلا نبدي وس) را هملاةبو سام لذتلا نم ةدسج .رلاو بكر و ةيكر

 | متاوحلانينسلا ىفابارع نك آو( ةدحرالو ءاهتسس ت سلو

 هيلع طقسه.دحاذاف ط2دشرو مل هش عضول هريغو بْن دإا هءداصن دب ءاس اًضيأ ةمحرا او

 لمانالا ىل: اللا عداصالا لصاشغم ىهو بجاورلاة داو عبصالا ىف ةيجارلاو ةرحرا

 باحرأالا ”ىمصالا لاف فكل نيلي قاللا عجاسمالا مثمج -اربلامث جرو بحراهد_>او

 ءارلارمس حر ؛ ب>راهدحاو هيو دج بالاك لهسوب أ لاق اهدحاو فرعي لوءاعمالا ظ

 لو: ةمدلا مشي بحرلا (بحرإلا امهدف# برادا اوهريغلاقو مالا نوكسو ٠

 || تيحرذقو ة.عر ضرأو بحردلب هنمل اوقنعساولا ةلانترلاوردصلا ت>رنالف هدم

 سلاتسافالهأ ا اسال 1١ فز هباحرو امحر بحرت ملأت

 رعاشلا لوقو ايح ص هللا اذااممح رم .بحردقو ريو تستالو

 لظلاهب عي بحمى اكمالالخ « تحضأ نم لصاونفدكو
 امهو زي لا فزحالا نوكياماو عالضالا ضرعأ ىحرلاو ةعساو ىأب احرر دقو
 بي>رنالفو لوكسحالاٍب يحرلاو ريغبلا بنج ةعءاضي أو هو نيقفرملا عج م
 ىنءعت.-راورادلا تي-رو ضرالاراطقأةءسموذلاثاحرو ردصلا عساو ىأ ردبلا

 ىأ "ىنام ركحلا ةعاط ف لوخدلا مكبحر رايس رصن لاق لءللت الاه تهسنا ىأ
 ألا دقن ل عملا امأو هريغابدسةمنيعلا مضي ل بف ميمصلا ىف ىج لوةداشىهو لاف مكعسوأ
 سلو ىَدعَت هلال كل ذنو ال هب سلا و هتاوقهتلق لص فاسكلا لاك هلذا وفلبشا

 نبال _ةنيح حاخ الاه هدعسو شلات بخرأو ليوط لوقت :ك.أىرتالأ جان ةلزكا

 ْ رس اا سراب عرا سرفلارحز فاضي أ لاسشيو هسرح مال_غاس>رأ : هن رَملا
 | هتحاسكب رتلاندصسملاةسبسرو برو الهو ىهاهإعت رعاشلا لاق ىدعاش

 نادمه نم ١) دارت ادنعهيم ناشي بحووت وباحرو تاءحروب حر عج او

 ظ بحرأو لدكب هدف تك رشدعل ه هنارئالووثرون0نولوقب .تء.كلا لاق

 رص لهال مخ( ؟ ) لادكسجم”بدرالا «(بس ]لا :الانمتاس>رالااهبلا سسنتو
 راش ديايدرإنوهيس ىملاو « مهدنع”ىدنهلارينعلاكزيللاو (9) لطخالا لاق

 ةمهيصقلابتسيلو بازيلا ل بازرملا ( بزو )إ ريبكلارج الاوهو دير ةبدرالاو
 لح در < قحلموهوربصقلابزرالاو باز م ةدحاولا لاوطا! نفسا بو زارا اديزوبأ
 اميركي ىتا اةينرالاو بزرا أ ا دادعجع هورلام مضض ىأ ب زرإ كرو

 ء«رخلادوعلا ةيزرملا/كيرمض. ءارغلادشنأو د وما م ذهل

 دساللم_هاوق هنمو ىازلا مضب نابز م دتاولا ( ) برع سرفلان هدب ارااامأو

 دسأ ةفص ىف سوأ لاك ةر أزل نابز م

 | (ها لادص انهنا وص) لاصو أ, لامع *ىانزرااك » هب ريش "ىدربلا ن ه هيلع ثمل

 ئشلاهامعاب < يصالا لاقق دسالا ةربز ىلا هذ لاصو أب رامعهلا يزال لضم اءاززن
 ٠ 'الوطتاك اك دنزوم هلواذك هير ىلع ن الذ ل وشنو ىناب زرملا اوهاعاو هسفنب همشد

 هيوهد



 - داب برج يركض مان ادرجمأ اب 00

 ىأةقاثلاتيرأو باص ىلد !ىهفد تمأق ًاوهتمزا ىأاذكواذك ناك رالاتبراوهتمزلا]| 1

 ه- _(بد) _ (رالس) ْ
 92 ,رلاءاملاوءارعسلاةّيلاو نحجارلا لاق بذعلا لابو رينا ءاملا عقلاببب راوأل

 نموندلا باب رالاو تءادئأةءاصسلاتب رأوبو:+لاتب رأو هتيحأو لعقلاتمزا|]|

 "ىنن مني اكو ىلاعتو كراس هللا لاف سائلا نمفولالا .هو نيمرلاد_تاو”ىنرااوىشلا
 لداسمةس ج-ءارلارم بكت ابان د رلاو سولار 2 نم سالت جيوإلاو رمبثكن وسر هعمل تاق ٍ

 منال كل ذياو عسا او "”ىدعوأ مدلك تهدروام ضو خإل سارا دورا ل 0

 اوعمدت ىأ اوس رتم-منال هءاوعم ىتعحالا لاهو هلعاوفلا تو برى مم ديأاوس .

 ىلاهن ددر عجل ىلا ئشلا تيسناذا كتالي رم هتمدحاولاّنال مضلاب 30 1

 دولا ىلا هّدرئالفال_-رهيتمم«نوكت نأ الا ىدحسمدا.سملا ف لوت:اكدحاولا ||
 اسي عمجت ةناكلاب يشر سكت اضيأ ا رلاو "ىفالكب الك ىف و" ىرا ارا فلاشي مك

 هتتاوراحلا فصي بي ٌمذوبأ لاق ةبابر ماهسلاةءاجباوممامجروريسيملا ماسه
 عدصبو حادقلا ىلع ضءفيرمس .« هتاكوذبان رهن أكف :

 ةديعن ةمقلعر ءاشلا لاك قائءلاودهعلااضيأةيانرلاو

 بور تءذف ىتبر كلب قو 5 يار ملا تنفأ سها تنكو.:

 بيوذوبأ لاف قاثمملا لهأ ةيرالاو بابررو تعال ل مقهنمو :

)١( 
 اردغارشعما 0 راو+لادةع ه* ومهرغوزمجمسهم

00-0 -- ١ 

 نوكيدق بالا نو دهن اكءارتىذل!باصدلا هنالاةءو . ضب باصم فلا بايرلاو :

 ةلزيملا ةيترلا (بتد ) بايرلاةأرملاتمعسهيو ديان رةد_جاولادوسأن وكي دقو نضسأ || ا

 لبطلاىف بتارملا ل لهنا لاقو . لبا ىلعأ ىهو ةمقرأنا ةمترملا”ىجمدالا لاق ةيترلا كلذكو

 تترو ايدترتئذا!تدر لوشتو ءايقرلاونو.ءلااممف كين نتاولا مالا الا: لود راعصلاو

 ميلسنمحر-هةناندز#م(١)
 ىذنص جا

 ىأبتاررمأو هباصتنابصتناىأبعكلا بور ٍبترلاقي تيثئأابوربترثىثلا ||
 رعاشلا لاق تبان'ىأنيعلا خفوءاتلا مضر ل عفت ىلع بترتصأو تبان'غاد | ٍ

 ”ىد-ولارودلاد:ةمرااوذ لاه ةدشلابتزلاو . اءئرتسانلا لعل خفانلناكو
 بترهشعىامدزبلاحورت (؟) هتفلخزىتحلمرلا ظمشتا ا

 نكسي دقو ىطسولاو ةيامسسلا نيبامبترلاو .ةدشىأ ب تعالو بتر مالا اذه ام لاق أ
 00 حزريلاك ضْرالا نمفرشأ اماضي بن رلاو

 اوناكم مال بجر ىعم عم« فمو بوج صووف «ةماغعو هتبه ىأ رسكلابهتبجد(( بجد 1

 طعن ”35أ اوناكم منال ر ضم بجر ل ءقاسمناو ل انقلا هءفنولتسالو ةيله ايلا ىف هنو امي ٠

 بح رمان الفاو ميسظهلا بيجرتلاو نامحراولاف نامعمهيلا| اوضاذاو باحرأ عمم اوهل ١
 تيرا رادعتو بمجرت مانأ مذ هلا بحرف اه ذوهو ةريتعلا بجروت هنمو 1

 اهقيذعانا ارذنملا نب بام 1 لاك امناصغأرم لك الءاهلجسرثك اذا ةرحشلاو ءدتنئاضأ |
 لدم بجر عجلاو ةب>رلا ميالاواهتمشاهيطدختراد جاهل اعد( 1 ١

 مسلسل

 راندأ فنوكي تابنأ !ىه(؟)
 ظمقلا

 ةافودعب ةفمقسلا موههلاك:( ١"
 طوموعام ءذفد لءقولورلا

 رعبلا ل



 ءا”ىبصلاو

 هل_.قو تدان” ناس ره( ؟ (

 انا تزريذا نسحأ تن'الو

 ا هنا ها ب طا ()

 | لبقورسكلاءارارعهدلو ىذؤت

 مداو را نكدناارازبعَناو

 علا بكمل اذنولاو مج أ ىناك

 نعل ىداول فوكمتبوزا لوم

  رثلا برب طاكأ هعدأ بر

 بحب سارق نم لحجر ىرربن *الواوهاص لؤق هعدأو ة-ويرلا ن نموهورضنوأ لاق مهقوذ ُ

 (لدنٍ+ن ةمالسوه) رعاشلا لاقى رمل بويرملاو هانرنىأ هع هنيرتو هيزوانر ْ

 اا راب عا

 ىلع ىلع ملا, يبرلاو عاقجالا اضيابيرتلاو . ءاملارعقففذصا ااهتري ىلا ةيددلا نعد |
 ريصقلا ةحاسن و ربخلا مون

 نير هت نيب واسبننأم بر ىح "ىومالا لاف بابرزتعأو بانرلا ةث. ىر داش لون ةدالولاب : ْ ١

 لاك اضيأل بالا ءاجامع رواعمجبنأسلاوزعملا نمدرمغلاكو زعملانمىرلا دي زون لا |
 ةأىماةيارلاو مالا جوز بارلاو اميانر فو بلا من ينح ناهيننب نصشالادشنأ ءدالا

 ١ اضيأ ة-م راو ةسر ىئثئالاو بولس ىنعع وهو هزمغن ههنا هانب !لحرلا ثددرو تالا[

 |نبا ةنضالاةسرلاو اهنايلالتوسلاىف سانا اهمبريىتلا معلا نم بئابرلاةدحاو ٍ

 | لاق يرفع تجيمتدم < ىأءارلا ةمومضم هنابربهالا كا د لعفا لاقي .تمكسلا |||

 ٌْ ١ زخخ 1 نب !لاف ير ئابشل بق هتسو :

 ىفف :

 دا اا ل نك ادب :

 ”ىدح ولاروثلا فصي لاو لاك ب هرلا عياوتنثلا نم برعض مخ ركلات 500

 (بدالا مسلاتا) 8
1 

 ءالبءاللاو نيرا.كلام 5 3 لعدموكلاو" ترلاوهو:

 لنك ىأ مهتدثس مهلا تدب رو نيئانراونوك هلأ اكس لاهو ىلاعاهننا'فر اغلادل ان ا"ىنانرلاو

 اير هاك الق ٍتذو اهةاواهطصأ ىأةعسضلا برو نراوخع نلت نين نأ ع "ىلا

 (1) بويمن كسلا ىنقءاود سب.« .لف_سالو ىيسأالو ىنقأب سذلا
 )2( رخآلاقو

 رخل ارثاح بيرتاس# * ةشضاصءاذةردنغ

 د_وءلابرقوهورسكلانتابر ردا ازو ملا بابراههجسو تنل تستر كاتلتتلا

 -مو

4 5 22223660606 
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 ريصتعمهناذف أن متنأو. « هتايربسعلااغاو

 رثاشتاالطلا برلاو ”ىدصالا : نع ايش هنملرتأ لو هلك هنذخ أ ىأ هناءربئثلاتذخأو
 لاق 00 رلاهمف تاعجىأ هب يراذابويرمءاةسهنمو باترلاو بوررلا عمللاو

 59 ا (2) رمال
 ظ ' مدالا لكبر نمسلاكهلىف وكف < سدح ديرتوأ ىء تاك ن اذ

 تالوه_هلبا ى مو تاحالا تاس ءرااو هتحئار تب اط برلاب لص اذا هنال ىتنل امدالاندارأ :

 | لسفر لاقي هس رثلا٠ نماهن الات اس رم اكاذكو ل علان لومءملاوهو ىلبءماكب رلاب

دقو فةنعيو دد ثينركت ىلءالإ عقبال شفا فرح برو با صوت ىل سه
 العسل 

 نيذلا دونا عرئلاعت هلو كس هدعدل عفاأنم اع نأ نعلام هملع لش ديو تب رلا.ةبق

 ىشد ءاسهلاىلا هفضل تيرمض دقال_>رهيرلا.ةيثءاهلا هتءلع لح دتدقو ؟ورفك 1

و تنؤلا يلو تاودحاو اقفل قع املا مذو زيقلا لع السر تيصنةلوو ا
 عيجباوتاننثالا

 مرد ثالحر امهبرو تأ اردقال- رهرنودذوكخلا ىكدو اح لك ىلء ةهيلدوم

 برا هنو ءدتسراوفلا ىذن 7-0 هم'رملا رام نيهول ىسمأ

 بيراآو



 ؟؟ (ببد) (ءارنالبخو
 ةسندم ىهفةرمس دلا ثدت 3دقز ' هند لق نم باطرالا همفأديدقىدلا ريسل !بونذملاو

 سرفاابونذلاو سال اعراناثثابهنملضفأ اذا كلذو هال بيلا ”معملا نذتو |

 ءامك الم اولذلا بونذلاو نالالفسأ,لنونذلاو بيصتاابوذااو بئذااليوطاا ||
 بونذة عراف ىنثو اها لا-ةءالو و تلم نمييرقءامابف تكلا يالا ١ ش

 دقو مرا ب 'ذااو صئالقو صولق لم نانذ رشكسا ١ وة ذأد دعلاى ف دأىف عجلاو

 || دج ض.ةنانا وذوابوذ بوذيئثلا باذ(( بوذ )»تبني رتل انانذلاو لحرلا باذأ

 ةّمرلاوذلاو اهرحدتدا سعشلاتباذو ىنعهب وذو هريغهباذأو

 لبعم ةعرمصلا عون ع نانفأب « اهتار ةصقناسمدلاتراذاذا ْ

 مجطبل ةسوربلا ىف لعجي نيح دي زلاةياوذالاو باوذالاو ل علا ن ملدلاتاس ىف امبوذلاو ِ

 رشبلوقهنمولاقاوراغأ ىأنالذوئبانبلع باذأ لاسقي ةراغالا ةياذالا ديز وأ انمءاأ]

 اههنتىأ © اهيدتمآةموءذماهكرتتأ « تلغذإ ردن يفتلاتانك ارت

 نمتوك اعين هفموءانلا مشب *ىنمصالا لاقو تيوهءلع ب>واذ اذكى ك١ نءمهيلعىفب ادمهلوقن رم اهتدشت ريغ لافو ْ

 نمل ايهناهريمسم7ىأ با منالا أ ىرديال ىأ بي ذي مأرثذعأ ىرديام لاقي ديزلا فل ثا !لصأو دج ضمه: باَذ نموه ْ

 هررخ املعراغأ ا بيعلاب اذلا تدكسسلا نما باوذالاد_سفي نأ ف ااذا كلذ واه_ذي م ةرئاش اهكرتيأ ْ

 ةبهذ هئمةعطقلاو ثنأا.عرو فورعمبهذلا بهذ ل ناذلاو ميذلاو ماذلا لثم ||

 باهذأ عملاو فورعمنعلا لهال لاكم اضي أب هذلاو بو هذا او باهذالا ىلع ع هوا

 قريفن دعا افاهذ ىأرا ذارسك.لابلجرلا بهذو دسع ىلأ نم هاذأ ع

 نحارلا لاك هلع ىف همظع نمد هرمصل

 ةرهزلاتن ا روداوةرذد 35 هركشمتنأر موقالاقو 5 هلمرثاهآر نأ بهذ

 مهذبا هطيضا مهنتدل أوق

 باهذالاو بهذملعاسلاو بهذموهفبهذاانهومئثلكو هذاا هوتروس بهاذملاو |||
 | ٍذامَد :رفص هن رجوأ_هتىدلل بهذم تدك لاش 5 بهذا هن وتلاوهودحاوبهذستااو ْ

 | ابوه دوا اه دنالف بهذ لاَ رورملا ب اهذإاو ىمدملاوهذةرفصدلهت لو هنرجت دنا

 ١ ةراكوءاملاىفةسوسولا هينونعي بهذم هنم-هاو ةو ا:سح ايهدمنالذ بهذو هريغهبهذأو

 ثيعيلا لاق باهذلا عه اور طا ارمسسكما !ا ةيهذلاو' ءرضولا و ةامفتا :

 حلاو دإا تارم هدقااو امصلا باهذ 95 هقوشت ناوح الكرش ىذو

 مهب بأرا "م-هلال امه ماوق هنمو هتلصأو هةيعش انالا تبأر( باد «( رس ْ

 ريهزنب بعكلاق ملص ىأ
 : تامملا تاب رعا رح ع م-مقءارج ةنعطانعط

 فرصلاو ةخالاةمأ ضءيلاف
 هأندق ءايلا باهذلا ىد ع نا

 نايسنلا ءانهق ىلبوأ باهذالا

 هجوتلاف ىلاوأ كرئلاق ٠ نعدوأ

 قنهدعتلا قدو ىدحمها

 نبحامعلا نس ةيور ىممه:هو بائرعبلاو "نالاهب بديت انس

 ءايمسلا فصب ةممأ لاق ةيوؤر ْ

 عودصكأ باث 7 ساس ملا لْزَت * تغصءاقاخةيالصةاريس

 لل-بوزعهللاءاسم#أ نم مسا برلاو دكلامْئو:لك "ب بر (ببد) لحد مسا ائزو |
 يا كلءال ةماها1ا ىفه ءولا دقو ةفاضالاءالاه ريغففلاةءالو

 ل حا 1١



 مدن زان ئىثعأوه ١١(
 مو ع و "ىلا ىلع

 اهنمتا ىف هشسوروكلت

 : برسعلاناددو سالا دمسسأب

 ىضت صلة ثلا وكشأ كملا «

 هسمف لق مث ترفل نادر

 هرطتاقىرخأ ةءاور

 ىذأن م مكمشام ىلسعىأ (؟)
 ها ةوادعو

 ةضعلاذشو نيلوالا خت هب (؟)

 ىذنت صم ها مادا

 )( ندودىناندلاتاوصلا ١

 ره نااىقاك

 (باذ) ٠ مهلا طز )م

 راظن حا الا ىلادا, رلابذ" « ددج ىذقوفذاننهلح رلاا مك.

 لاو شطعاا نمتابذىأ هتفش تذو
 ليدون اللا بذام دهد نم 5 له ددذ اللءىفوةسمءو ظ ,

 زحارالادو ءوثلك نمّداب لا برذلا ( برذ ).ىوذتينلابذو لزه همسج نذو

 فيسوةدح ىأةبارذ هيو برذدنااو عسللاتاديدحىأ رانالات اي رداهيلع تيد

 ظ )01( زحجارلا لاق ةيرق لامغاضيأ ةيرذو ةباضضديرذ ةأ ماو برذ

 هنامسا ىف ديزوبأ لاق تيدف ابرذبرذتهندسعمتبردو برذلا نمةنرذوكش كيلا

 دشنأو هيَدَحو ناسللا برذ نمسنلو لاه عفلاوهو نرذ

 ىلاسا بر ذ ىل# لقت 5 ىناف ىنمحرتساو ىئحرأ

 رعاشلالافو با رذأ عمجاو

 بازذالان م مكيفام تفرعو . «. (؟) مكتالإب لعو هك وطدقتلو
 تيمكلا لاق ةيهادلا ىهوالعف ىلع (؟) اسرذلاهدموءاودلا لمقي ملاذا حرا برذو

 اهيشور_هةدرم انرذلابو + بناج لكم تاف ”الادىنامر

 كلام نب نعك لاف بّردمنانلاةيديدعلا سهرّدتلاو

 | "دلهمردفلاك ض أ لكبو « لهاو فك“ الات اردع

 | 0 0 رعاشلا لاه بورذملاكاذكو

 | ثانسا!بوزذمءادعالا ىلع امرأ ةدعس ناناك دق

 بعلذاوءاذضكسا ىف قالطنالا باءذتلاو ةعيرسلا ةقانلا ةيلعذلاو تلعذلا

 اسم ب ع هامل 7 هس سمج توج يع سم مس عسا

 تباعد

 ىلحملا باغالا لاف“ ةعرسل اوءادقأ نم كلذوقاطنا ان امعلذ الا
 رعاشلالافو قرد عطق بلاعألاو "بءاذم بكرلا مافأ ضام

 اهددا ولاعبي لانعي بابتلا قارطأو ورعوبألاقو ق ردنا بيلاعذ «نعاحرستتم

 )1 3 طل دشنأ او نولعذ

 تلاعزلا مذ ااذااذوحأو « ثيلادتاحاملا ىلع توك ادئو

 بنذو نينا وسار مورئاطلا ب: ذيناثذلاو بانذالا دحاوبنذلا «(ِبن 3

 دعب كانذ ذميرأر اطلا حانج ىو امريفىلاذ نمر كس أبن ذو امهانان ذو ريعملاو سرفلا
 بائذلاو لبالافونأن م عمي طاخناهبش (غ) ىلانذلاءاّرفا عامشالاىنانذلاو فاوملا

 هنئذكاذكودل.سهملاىهتني ىذلا عضوملااضيأ ىداولا ةبان ذو ئ لك ب ةعلاذا ار مسكي

 لاهو ةفرغملاب :ذملاوهندنمرثك ًاهيشانذ و

 ' اهراعتاه دفة ملا ذاراضن » بنادماعفنادمصلا نمدوسو

 مظفايةيانذلاو يان ذاك ذ كح ود _سلاىف ةعاتلاو ضرضإلا يفءاملءسم اذنأ !بندملاو

 دنع وكي ىذلا باذّدسا او هش ذتاعمج للا تءاسو ىبالكبلا لاهتعياتلا ٍبناذلاو
 رعاشلا لاه عضوم بئانذلاو الحاورلا بنذساريجالا ل ثم لاقو ليال بانذأ

 .ريصقلاليالا ىلع ىب ادقف *« ىلا لاطبئانذإا كيناف

 بودنلاو



 0 (بذ) (لاذلا لسن)
 حازم ةباعدلا «(بعد موراادالد ن نمودعلا ضرأ اول داذا موقلا بردأ مهلوق |

 د_اوبالودإاو بادت اذ ةمادمضرأو ةيادةدحاولا ر 3 يذلا فيعضلا

 ا رتبت *نلا (بن»إ) بّرعم"ى هراق بيلاودلا

 . هتمروصةم

 عجوة ذى ”الاوزمهلا أو ا (بأذ) ( لالا مسنالا :

 ضرأو نوص هاي نيذلا اوكملاعصاضب أ برعا !نابذو نابؤذو بات ذرمثكاو بو ذأ لماقلا

 نايثدلاءاّرفلا لافو 0 رعشلانايثذلاورعوبا باث ذتاذى أةبأَذ م

 ني وذا قلم ت2 لحرلاو حرس ١/ ىقذد نيب أم ه_ رف ةبثدلاو دحاووهو لاهرب ولا ةمتب ١

 عزفلسجرلاٍب أ ذأو اهتقسانأذ لبالا تب أذو ه هرهدسو هدر طىأ هبأذو" " يسنملا ىلع عي وهو

 بذاك راصةبآذ بذي مشلابلبرلا ب وذ ديذولأ انأذأو هنو تطقسف رعاشلالاق :

 حبرلا تب ذو هيعىف بتذلاعقو ىأبووذموهذ لعف ىلع جرلا بئذو ءاهدو اةيخا

 تئذا| لعن نهدخأ "”صوحالا لاق 3 تمواذكَ رم تءايبو تفلتخا ىأ ىنععتبءاذنتو

 سيلب نأكل ذواهذلو ىلعاهجرأظ ىأ تاعافم ىل«ةقاثلا تبءاذنو نازك قأب.هنال ْ

 بئاوذلاع4اورعشلا نمةباوذلاو هيلع مأر أت وكت اهل لو ميو بئذلابهبشتي اسايلاوأ

 ةزم_هاهنم لد.” نأ اة ةلاسر ىف ىلا فلالك داو ذ ىف ىنلا فلالاّن البن 1ذلصالاناكوا

 اواو لوالا نماول دبأف نيتزمسملانيب عملا فلأ ع قت نأ اواقثتسام_مكسلو عساف

 أذممالغو بأذم طسغ لا ةءل>رلا ةرخأ ىل_ ءقاعتىتلا ةدااا اضيأةنا اوذلاو
 ةءاوذك ب

 بأأذملا طسغلاحاول "ءاضلط ه - ةزرتب امىمهامناكتا دسللاك
 بس .ذري-غناعط لاق بداارتك ى؟ ]بب ذو هنعء تدب ,ددقو عفدلاو عنملا بدلا (بذ

 عرش ى بدم برتبالاءاملانولاش الوعل فانهناكأ اننلملان بدو هيفغاواذا

 الاعزوفعلا اذاىريسمو هب ىروكب أوبر ذأ ةميذم رعادلا لاق

 للعلا ن نمءاملا ىلازاسي لب وط ىأ ب يذس.ءماظو 2 رفنملا ل لاوهو يذم بك ارانءاحو

 مكس وذيذأ للملا عجو ل ةنابذ لقتالو دبابة دحاولا فور عم بايذلاوريسلاب لدعبف |

 ضر أ دسعول أ هلا رفشااندنا رض ةغبانلالاق ناب رغوةيرغأو بار ءلل#م.نانذ

 ءادذلا لاوو لبالا نضا ه5 باي ىف هلاك باذلا هباصأ اذا بوب دمريص»و باي 3 تاذ يدم |

 لبالا ن انس باب ذو بايذلاهب بذيام ةيدملاو شوز ا ع ال د ةيوبذم ضرأ

 نوصغلا ىلع ماها دمر د ىبغتاذا بادذلل عمستو رعاشلا لاهاهّدح

 هوةفوندالان نم ةمقيلا ةيايذلاو ايم ماسنانبعلا بابذو هب برضي ىذأ ا هفر طفلا تبدو

 لافو ةمقبلا هنمىررلااراهتلا بيذو نيدلا تاءاءذ هللا ىضةيوأ ”ىسارلا لاك

 بذيذااوءاوهاا ىف قاعما عدلا سون دب ديدأاو ع را !بذيذتااو ايذفراسهللا باختاو

 بذبذملاوحدوولا ف قلعتء اش ابضيأ بذانألاو هيذبذ رش قو نم ثيدملا فور كسلا

 تذإ ىمسو ىدحولاروثلا بذلاو كالذ نيب نيب ذي دم ىلاسعتو لراس هللا لاق نب سهأ نيب ددرملا

 ةغباتلا رعاشلالاقو داو غتضومف تيئالو نهد ذيو* لي ىًأ دوري هنال دابرلا

 |!بودعدلاو ءوطوا|قدزطاابودعدلاو ةحزامملاة_ءعادملاو باعل باءدوهف بعددقو

 رام ىف ط.ا عاد عقو(١)

 هملعدبت دقو هب رتغتالفحامصلا

 ها مداولامحرتملا



 لعنلك نأباودلا (1)
 ناكءا وشرع كلاب لفي هعرامم

 اهرو..كموأ انيعلا حوت فم همام

 تفي ل 0+ 0

 ناكملاو نامزال رسسك,وردصلا
 سوماقلا ىذدحم ها دشامالا

 ميسا وباجر ضل ل ند
 رح ارلا لاك ةرتولا امه هلامشو فتالانيعن عامنا انحلاو رداصابهسابتلا

 |يففعلاةناثلتا اذوممنم « اهضنماكناغضالا ىوذ ىوكأ
 أ ذازن لاقي نبت 1 دوام نيضر دأذي رطل ىقلاض رالاب رنا (ب نغ لرعبل اجو و

 ا | افلا عرش هاا 5 انتباصتلفاذا وةعاسجلا هانعف ةمعملا
 ةسخلاعق.و ةسخ ةدسهلا لثلا ىو ام ا( باطبام ل . لاذا ةس> لجرلا باخ

 || اوعقو لام قاسكحلا ءادتنالا ىلع ف ةرلاو لعنراعذا ىلع بصتلاف ديزل ةيمخو دب ل

 لطابلاهانعم فورمدمريغنيعلا ريسكوءاسغلاو ءانلا مضب لعف: ىلع س2 ىداو ىف

 بادو هفابوزدوابأدبعتو دب ىأ ا ىف نالف بأد (جأدإا ( لادلارسف )

 لاغحالا ين :ادداؤفلا ىحاف لابروبأحاراكت حار زحارلا لاك
 هلصأ ءاتذا لاق كر دقو نأشلاوةداعلا بأ الاورابا ولدللا ناسئادلا اوان هس أدأو

 اسد بدي ضرالا ىل عبد (( برد ) نأشل اىلاءانعمتا او-برعلاّنأالا تب أد نم

 ةعاسلا طارش أ د-[ضرالا ةءادو بك رئئبااةيادلاو بد دوةباد ضرالا ىلع شام لكو
 اشم ىدمىأخيشلا بدو تا ومالاو“ايحالا بذك أ ىأحردو بدنم بذكمولوقو

 لاق دحأىأ ىبدوىبدرادلاءاملاَقيو بيردلا ىلع ملجأ ىبهلاتيبدأو اديور

 "ىروطو ”ىرودو ”ىوءدابيام كلذ حضو بدي نماهيف نم ءىأ تدبذ نموه نأ كلا

 ش ةيدم ضرأو دي دىنالاو عاملا ن نمبدلاو هيغز هحولا سدو دخلا ىفالا ا ميماكتيال

 بدمو هر دمو لمسلا بدم ن مر ل هيرج عضوم هي دمو مسا ا بد هو ةبيدت اذ ىأ

 لمت لعبا الك فلعسلاد 'الدكو حو فمردصملاورو كم منسالأف هيدمو للا

 ريسكللابةفخ ةيدت بدو لمرلا نمسثكلااضيأ ةيدااو نهدلل ىتلاةدلاو (١)لعغي
 رعاشأالاف قد رطلا خلاب ةيدلاو

 لءعر ا فشلا لم هدد ىلع # هلمع ضن هغت لقنان رده اهط

 انمنااهدل ةرثك ع نم ىشعداكنال بود ةقانو ىتدصمو تقي رطو ئعداك دو ىدد لاش

 ىلع تاب دنأ ىلا بام ثلا نص ىأ تنون ت-ث ناو بدىلا بشن نءاذك تلعف لوقتو بدن

 ىدهمو أد شنأو توصلا نم برش ةدب ذلاو اصعلا

 ش روساسا ىلع لمه ةيديد * روناعاعأ يشر وثاع ١

 هداّدعا اذان بدردو تلات بزد دقو رم ؟لكو ترطا ىلع ةأزجبوةداغتيددلا «(ب.د)

 رعاشلا لاق هن رداه دعا ىج جحنالؤ٠ نءوفعأت تازام لوة:هبىرمضو

 قدصافرشلا نمةاهقدصلا ىفو 5 هيردوفعلا فو ناهدا للا ىو

 لاءذودو حامرلا اهب ىو ست ةمشخ فاقثلاو لذو عضش ىأ ف اقثا !هذءاسا تدر دلثأا فو

 |هبلع ن صو ىوق وحدنا نيا همم رددقو برو نرخ لثمبردموبر دمل_>-رو

 هنمو ل_.١ىف قش ادلصأو فورعمبرالاو هّي”رضاذادم_داا ىل_عىزاملاتب ردو
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 ْ 4 (باخ ١ (ءاخلالدذ)

 تطخو امطذ ىتال هتبطخو هبطخ ىهاضب أ لاسقيو . ةأرملا بط ىذلا لجرلا بطللاو | ٍ
 ل وقد بطخ و مكن ل و5 بطخ ةحراخ مال لاي اكو اسطخراص عفلاب ةيأطوس مضاانأ]

 جيوزت ىلا هوعداداانال_ ةءوتقلا بطتخاو اهميترت رت برعلا تناك ةسلك ىف هو ١) م ||

 ولا .ودرصأ !لابقيو ٍقاَرَعْس اباخالاو موتيحاصأ

 ارصرمد جودأا ىلءيعادلا يطخ الااذا ةرب ص نع ةريط نم ُْىشس "الو

 اهنّم ىل ءدوسأ ٍطخ اهل ىتا' نانالاءارطخن اءاّرَقلا لاق 'ةرمضخ هوا_عئراملا بطخالاو

 نآىلاةراشاراركشلا 1١(
 نوذلاو ءاخلا ركب والا

 م>رتأ!م_هفو اههعط) هن املارب

 7 رانتىدابلا نأ ىلا ةراشارّوكهنا
 ىأةرملا م ملاو يطاخللان وك« | (تايقرلا سد قنيهللادهبعهل»أ) تاقرلا لاف بطخنا هند ءابطخ ةقان باخ أركذلاو

 «ئكلها سكملابةراتؤاهلووأ قهوعتدا ىلا'اهرو'ابطخ #3 يمد ناره تاذ ىحاصو

 - نيترملاف فاصملالوقهمفاثإ رع هدن أو هوان امط> راسل لذغلل(بليح اواتفاما دولا أ ىأدصلا كبطخ اديزوأ
 كَ انك ؟رمأب ناكر باكيا ىلا عويس ةضارلا نمةاط4اوريض طوطبخ هنفريصتو ظ

 هاش هم لوقت ناسالانةهي دحاةبالخلا ( با 9 روزلا:موغلاخ نم ىلعاو دهشي نأ

 ةعادلت اًةيلخلاو عدخ افىأس لحاف نا غتلاذالثاىفو هلثم هبلدخاو مضلاب هيلذع

 إو ني رغما لا ءاسنلا نم |[

 هيلقن ماقد :ربدقو * هيلللاةلاطلا بحو با.شلا ىدوأ

 موقو لا نه ىأذلاة ماو ءاسنلا نوع دنع يذلا مهو عجب هنأ ىلع ماللا عنب ىوريد
 ٍناذكعا3+ىأتوبلشو بالخ لجر ثيكسا نبا عببلانم ةعاب ل شم نول انك ىأ ةلاخ

 عمكدامنأ الف مكلمهأ( ؟) ||| هناكهنفثغالىذلا لناقريلاو تويللارداغلالاجرلا شو . (؟) رعاشلالاق
 وهتباح ىلا باصسلا اشي لالا و(م)بلخ قربك تاأامنا * زد:الو دعي نا لمقهذمو عداخ

 مالا تو هاا مضإ ١) ديل لاق بادشلا نم ىنولا ريثكملا ب لاخلاو ةفاضالا بلخ قرب لان ةنقرطمال

 ةددشم للا ىرقبعلا ىئوكت اش * هداهونب .ركلاذكميكنعَو

 هناءاسنلا همك ىذلا ل_جرلل لاقي نطيلادا وسو بالا نعي ىذلا باول ارسن كلا تالاو أ
 0 فيللااشبأبالاو باش أ دقو و بام ءام هنملوةنةأجلا مضااي باح اوءاسسن بادن

 للا نزنكع وراعذالا كل رتو ناكل اع ا ىلع هيدنرو ىورو تاخااش اريادول

 لدتملا ب را اونا .ذالل رفظااةلزهععام_سلاورتااطال باخلاو ةملشو ةملخةىفمللاو نيكستلادأ||
 ناك ثيدلاىفو هتعطقاذا هتءلذساو ايل هملخأ تامنلا تءاخو هل نان_سأ الىذلا
 نمسدلو تيكسلا نبا لاه قاسلالل نونل اوءاقهلانيالتاو هلك أنو ثابنلا عاقن ىأريبحلا

 قونلا ف ديزجارلا لاقت ةيالالا
 ناجنيدءلاءاترخ طلق ها نلعشالدلكتطلخو |

 رجأن الاف انأاهتنغأو تندو ىأرسكلاب ءادرتنخ ( بنخ
 قنعلا ءايلمك ل ييلنا تناك ذا . قعصلان بالحر بنخ أىذلا ىبأ

 نم لاذ ىلع ناك املكّن ال اذا ءلصأ لءءاجامتاهو لاجرلا نمل وطا ا بانذلاو
 رداصملابس تاي نأ ةيهارد <بح طاريقو راد لشم ءابهفمعضت ىف رحدحأن هلديأءاممالا

 ظ نم أ دقن الا منال انتو مال قر انضر بانت لم لم نعجرخ» ؛انولاب توكيد :أالا

 ل حاج ١



 قئأتمالاف قوت لاقي (1)
٠. 

 ىمعأف هاهدوحو هبقدركف لع أى ١

 داياولاف 5 بادخأ دايو بصخ داب لات بدا ض.ةنرمسكلاب بصخلا ) بصخ ) ظ

 . يخل د 4

 : رطفنملاةنابلا ديو عرشك ٠ 95 -ةضخرةدأرةهر هرب

 أ اذاايز ابزخ بزذعرم كلاب ةقانلا تب خا( زخا) قاخ نس ىف لد وط ىأ بو ا

 ةصخرةجل لكو اصخر ناك اذا ب زخ ميل ل اميةاشلا كلذكو اهلملاحا تقاضو اهع ريض مرو

 نايثخو بدو نشخو نشخ ةبشدللا عج (بشخ) عي رمسلا عطقلا هيلز رطناو ةيزخ

 بدشالاو بو ثءالو فرةمال اسرق فدد ىشعالا لاق هن هن همطلخعو ثلا ئدلاتدشخو ١

 ىللافرسالا لاق دادضالا نم وهو لدةمل! اشبك نشفلاو هدعبط دب ىذلا فدسسلا

 عضينأب ثاتاو لاق هبستخ أ 0 ىأالا مث لاق ىئبس نم تغر : له ل قمدات تاقيلار ءأ

 ”سلماو بهذ بدو أقوةّوأث ءث همف ناك ناف هن كل ددف انا اًض رغان ائسهلع

 لوألا ىريلا ىريد نعول بكار مشل ى[ هتيشن تدل ااا ردك لوقو

 ١) و دم جك هتاقاذا 0 ورم

 ءابشخ ةببجو اهامشخأ ل ل ا اور ودا توي لشالا»

 ندخى أن دخمب اطو ياس ل ون انش لعب ةيورلاف اهشخةدك أو ةسان ةهيركاىأ

 تبشح وهذ نشخ ظءاغءئش لك دعو لاقو نكددلاو هو ا.ثةراصىأ بوش خادقو

 | 6-0-2 و ظلغلاوهلاق او-_ثودخاهنءهللا ىذررعغثيدح قو بدو
 !نهسدنبلا تاكأ اذا لبالات دشذتو دسملا ظاغل ىثملاىف ءافتحالاو لمعلا ف
 8 8 ل نا لام ني مازرونبو ف عانت يششبو ه.فريخال ناك اذا ب شخ بشق ل جرو

 اءاشخن او ةءموطممب تلدع #2 اخانرو أس راوغلا ةيلعتأ زيوج لاف بالام هل

 ظ د-حاولانوكمف قال ًاولاسعس أب ونو راشعأةءريوداصقأ لم

000 
 ا

 بصخ أو بد هو سد ناكمو ضرالا تنصخلأ دقو ازتبأ ولعبت مح تم "اك عجبا هيدارب

 قانحلا تنص نال و مهأو-اموهو مولا باتت صخ أو بصقتا ىلا اورانص ىأ مولا
 ىشعالا لاهو فلا, ةيصخةدحاولا للا ريثكلا لكلا باصشلا و ةمحانلا بصخىأ
 | (دوتسزيغىأ) ممكءريغ روذاكلانمىلدت ٠» :ةيدمخقذع !مماسناىلعتاك
 ءانطا بضخ اوامضخ هبضخ ا ئثلا تدضش دقو هه ىضتخامباضللا (بنخ])

 ةردكتصاةأر !اةزمهلالاممةيضللاو م سضانا كلاو تضخ فكوهوغو

 | ضخ اذالذغلا ضخو نكر رمايضلاو ةغلامملل د3 نضذ بضخ ناو باشةخالا

 داودو: ألاف اًرفداو ا ءاوتظ :رمحاو عسب رلا لك أ قذلا مي ماظلا بضاقناو ١

 | بطلا.( باخ ا ةماعتلا نود يلطتلالا كلذ لاقي الو بءراوت وق يشاخ يلظاتا
 ةيطاخم مالكبلاب هيطاخو مذلاب ةيطخريثملا ىلع تبطخو ك_طخام لون هالا بيس
 ىبططلاو بطاذلا باطل او امفاضبأ بطتخاورمسكسلاب ةبطخ ةأرملا تمطخو اناطخو

 ءايزلا ةيطلنشربالا ةعذج دصقركذيدب ز نب ىد علا ة بطلا
 انما ”هلئاع تاو ذ ندو 0 تناخو تر د_غىناا ىبطملا

 بطللاو



 525 ْ (بع رخال ناسا مالا لصف)
 2 تتتتات؟ا؟”>©؟”>”02 يل 7<

 ةيلئاو ةبحناو ةيقلاو هع دش أن الف ىالغ بخ دقو اع لعت تاع ادم امن بنت لالا

 م ىأآ سئ ابخ بوت ل اهيل مة 5 .كناو "نابسلا# ةةرو أ ناضسو ل مزوم ةدئلا رط ٠

 تركساا نب لاق ”ىنلافوصاضي اة بييلتاو عرش أ ىأةمش يوت نم تاو تاه للا | ٌْ

 بردلئاو ةحي رمشلا ءللا٠ نمةيدب1لاورثك او قب أو عذخلا فوصل هو ةقمشعلا ن ن*هلضفأوغ

 هءدينن(١)حف اداب اخو ايخيشاب بنص سرقلا يخلون ودعلا نم بريد

 هيو ترام +11 تاون يحب الاخ نيم اواح لامي هيحاض هيْسأو هءلجرو :

 داو يالا ءادذلا لاق رصلامميبخاذا بخ م عاص أ لاب برطضا اذار هلا |
 ىأ ةريهظلا نم ا ديحو "باوخ نالذن مىلل اهب رهدلاو تاءارقلا ى هو ”باوشلا

 امناو ل_عفو لاعف نيب قرفللءاخ ىلمسولا ءاسملا ن نماولدبأ تآاثالثب اوسخ هلدأو اودربأ

 تاماكلا نم همام عيج هل عدس هو ءاغةماكلا ىف الف وردا رئاسي ,نمءايللا او داز

 | تاكوريوزلا نب هللا دبع نب بدمخو هو لجر مسا بد. .ت>و هنأ رطضاو ئشلاةواخر ةيضيلتاو

 ىارلالاق يأ كبها دبع ظ

 الد دن ىتعمسادير أ امول : ادقاو سيخانأ تنتأنإام ' ْ

 اسةرال دمج ناك بعصم هو ًاوودلاقيو هنباوربب زلانيهللاديءناببيلتاو

 تدكسلا نبا لاقو م و ديرب علا ىلع نيددبتلا ىور نك يدقنيريد,ارصن نم دق

 (بدخ رانية ريزغلا قوناا نم ةيعئنملا ( بعثخ أ ر ىلءناك ند و بيخ اباد 5

 هناسلىفو تضع ىأ ةملطاتب دوحو محلا ا هيرض ىأ فندسلاب هي دخ

 ءايدخ ةأ رهاو بتخمو بدخأ ل جرح وهلا بدالاو بذكى أب دش دقو لوط ىأ ب د

 5 ف و 26غ دمحم ا ذاءاندش ةنعطو ها ناكىأ ارادلالردملا هو(.؟ بدح ةماعنب ناك لاعب

 دنهمداخ ادزفحءادسخ ىصالاد_كأو ةنمللاع ردلاءامد_كناو .ف ةوملا

 قيرطلا ب دخلا ”ىنايبشلا ىكحو لوألا ل ىعأ ىلع ىأ دن ددخ ىلع ! ةألا ةيديزوأ
 ظ رعاشلا لاف مضا ولا

 قرمسا اهباّده ىلا ق زم 7 ةيدسخ لح ىفاهب داو او دعي

 روهجبا عاطشمم مضاان برخلا ب خا“ هيدخةبراجو مك ى آه لاش ”بد> ل+رو

 اًذيأةيركلاو دّدشي دقو ةيارثلا كلذكو هلدمّدي رلاو لرولا بةئاضبآ ترهناو ىلءرلا نم
 برخأ ل بر ل_.ةهنءو قوةشابورذلاو ةررخو فرب دسم سه ل كو ةدازملاةورع
 بارالاو مرخأ و هذبمئلا دعب مرذغا اذافنذالا بوةثمناك اذا كلذكو نذالاقوةثمال

 اوةرخوامحاصامبرخ أو ةيرخرادو برخو وهف ريكا ان عضو !برخ دقو ةرام_علاّدض
 ةصاخنارعبلا قراسود ىجمدالا لاو صللابراخناو ةغااممالو أ لءفااو ثفادة ثم تو
 براخاو ياك بكب بنتك لثءةنارخ برد نالف لب انن الف بر هنم لو بارا عبلباو

 رب دنسم بةثوأ قش هش ىذااوهو برخال ار دصءاضدأ برا ونابر الا جلب او ىراايحلا 80

 2 راج( بع رخ )جفا اءبونرملا ل قتالو ةغل بونرهللاو فورعم تن دي دشنا اهبورااو

 شدّقلاو عا لاهو قتل موعد( نسفلاو غاب مالفنلا شوف اة ١

 ةرم امهادحا ىلع ماه ىأ )00

 ىذل م ها ةرمىرحالا ىلعو

 ها سجل بقا ةماسدأ )0

 ىذت سم



 (برخ) (ءابلابان) ظ2خ0008

 ها :هنلان' مهو ثيلثتب(١)

 ماللاددد_ثنو ءايلسأ مضد )د (

 ى ها ءابلاشيلث:(؛)
 ركذينأ ه-ةحىربنيا لاق( ه)
 سوما ملا لعناك ها بأح ىف

 بكوككةدئاز هواوّنال ىأ
 ىل-ءراخفاؤملاو حصالاىل- 5

 ةزم-مااو ةمل_صأ امنأب لولا

 ىفبأو هلا ىاعم نمو ةدئاز

 ةشاحىف م مذغل !حدقلا ةغللا
 سوماَقلا

 حرخاذاىفاكلا .لاسىأ ب ا غاز قرعلا بلو .ةرمسلا ناقنتكم ناهرعناسمل ااو
 لاقيديزونأ لاو ةبلكتزغع ىعلمق سلا اهملعو زغب نأ ليقنيالا نط ءوش زغعلا عُرض ند

 قابسال عموم ل.تنيكستاانةبللساو ل. نأ ل. باحتىتلل( ١ ) لو ةيلكو ةيلحت قانع

 دق ةرمدنلا ب وأ لكن ءاؤ جاذاموقلل ل اةراك داو ليطصإن مح رذت ال بوأ لك نم
 بالو ةمواعمةف.ظو نوك:الامةيابط!نماضيأ باملاو مأشا ةْردم بل -ؤاويلحأ

 سد لاشي ءأب اقل هد ا2.ةتدن بلحللاو فورعم ب>ةءللاو بلغت ىبدل سرف مسادي دشتلاب |

 سرت فس هامل لاق بالحو د سنو ( ) باح

 تاللاىذ سبل ناسي *« نيبحلا تلصقهاونلا ىراعب

 اهنم عطق اذا نيللا اهتنلمسي ص رالا ىلع طسن ةدضخ قلاب اررغ5 دج "هلَذِب ىه ىجعمالا لاق

 لانبالبللساو ( ؟ ) باحلا,تغيدىأت مر زجارلا لافو بالا غدد يلح ءاقسو د

 ئأبو.ءا- دوسأو ءامطلا هدامعت ىذلا باااو هلاةيو بالبال ةّماعل ا همعس ىذلا تنلا

 ناك اذافنيدملاو بلصلا فريتوبوءانخا سرفلا ىف بينصلا ىجمدالا (بنح]) كلاح

 ةفرط لاه. ميلا بينمتلا وهف لجرلا ف كلذ

 00000 هّروتملا هةهبنىطغلا مسك « اين فاضاا ىداناذاىّركو
 شو: ىأن الذ بنتو حددو»و يشريغ نم ناجرلا نينام ددعبلا بنما ددبءونأ لاو
 || بوت تما ىأ اذكب تيحل ايو هلثم باسحلاو مالا مضاء بوحلا ب وح ىنغاو
 .ةغانلا لاق ةباسزةيوحوانوح

 عاجع مكسخ انأفاوب ميس » مرا مناثيرزب ضغباريص

 نالف ى فىلت: كلانا .الامعو ةفعضىأ اهاوءأةيو تاو فوج أو قع أ نالثو

 ديت سرحان هو اهليقامرسكئااذا واولا ب هذ ةييسلو ميوضوتب وح

 ةجاحلاو مهلارخ؟ عضو »فى هو لاو محرتاذلك ن ملل ذريغوأ تنب وأ ت>أواّمأ نم

 امبارش غوسام َمأ بولس * ةثم همف دعا وإسم ىل بهذ قدزرغادشناو
 ةدسللا ىف رييكو أ لاقو

 روضالا ىشم شءامأ ءاظعلا س ءر د. قمح كشيأالو تفرمهنا عا

 ريخهدمعسدأ ىاةيو>نالذامغا مواوقو ةجالاو ةنكسلا ىأّدب ولسا هيدا قل لاقي و

 عسجلاو ريل ءايوذساو بوملا عهباو فيعضلا لجرلاديوملا ديز يفر داون ىفو نرشالو
 تبوح هنم لوشن( )بوجو بو>و بو تاغل ثالث همف لب اللرحز بو>و تاوابولا

 لمفط لاق نزلا عجوتلااضيأ بوصلاو غاي ىأادك ن هبوب نالفو لدالا

 بوت اوانداك أى اظشلا ه *# رعت <*ةانغانةذا اوقودف

 نمل )زووم ناوطاو روش رملا كلذك هتوهّنال يوحت وه ىؤانءال لاةدو

 رجارلا لاق ةريصنلا ني رط ىلع برعل ا هادم
 ىوضوأ اهدعن نمىدعمف *« بأوملابةيرشالا ىهام 7

 تدبخ هنملوقت زيرحلاعاقلتا ل_برلا بلئاو بالا (ببخ) ( افران

 لجراب



 5 (باح) (ءاخلا لدف)

 باظنطااهلمانأ اك ده ةنبوءادوسْكمأَو تبانع ناس لا

 ةئيدرلا ةمضضلا ةأرملا بولظنطاو ْ

 :(1) رعاشلا لاق هلوتقمقلالا ديدش ناك اذا برظغ لج لاقي لفل ديداشلا ||
 لوجمازعلادنغهلنساو « .برظ#ىن نمىر اكو

 هرظنهل سل نمدريسغتدجورو:هالا ههتازئاذافرظنلاديدح ناسالا ديد-دةشموهلوتد

 عسمجلاو كلذ نم راك !لاقيوةئس نونا مضاء تقملا(( بتحا) هئماه. موقأ هنذحو

 رددلا بةطعأو نوئ_بلا ىهو بةلا ةد-اور..كحا ا: ةمقلساو فافقو فقل باق
 لح را هد رس كيرا نشطاراض> ىتسارألامتهوقهتسوروغالا ٍُ ٠0

 رهبسعمأ ا!بقح و ريسعيل اتءقأ هئمل ود ريدصتلا هيدتج المك ىلد ا ريعيلا نط: ىلا

 هرطم سدتحا اذاماعلا يقح اضيأ لاقيو هلو سدح افر_.ث هبقح ب اصأ اذارسكحملاب

 زجارلا لاهو ءابقح ىتاالاو هيوةسىف ضال كا ذب ىم-شحولار اج بةالاو
 هدشت ىلْئث باةطاو١ايقسءامسلا ىف لي وطلا()ةراقلل لاقيو قازلاءاقابءادقح هناك
 انسسمالعو تيلط ة- اكفسي زجارلا لاق فؤورعت ليجا. ضأن اَطاو اهطسو ىلع ةأرملا

 0 لغبحلا اذهىف

 باهالاو عركالاوسأرلا يف باوثلماعل كل ىدج ا« ناقللاندلاواهعذدق
 مسالا نالف بَمَدَحا لق هنو هلة عا ىأ ى هعدمديساو هيقدحاو تثاقلاةدساو ةسقلعاو

 نول انيللا كي ردتلاب تالا( باح ) فدرملا يةغاو هذلخ نم هيقّتحاو هعجن هن أك ظ

 ىتدلثااىفو ةياحموقو تااحوهفاهلتس اوان لح ملكية قانلا باسر ذصماشي أب لملاو !

 ادق مسواسوالا لغتشاقونلا نا طاوهّةجا اذا م_ملال اا لقنالو ةيلحلا بوو

 قولا ادعس عك لاقو باعام نوالاو بهم لوالاف لالا ٍتوؤي مث هبث الدعو هنقان

 نول تانقالاف نكي ملاذا «: هعيضورمع عا ىدنا تس الحر قرب
 هولا وذا ىذا كلا ىأآ بلع ىذلا؟و ثااديرتكنالءاولابءاجاسمنا وةيولإلا كلذكو

 هردتسان يللا باتسا راهعابشأو: وتةيوتقلاو ديوك رلاف لوقا !كلذكو لعفلا مثكتل نيبلوا

 ىلا فك اىأ ملح هنمل او: هلتيلس ىألجرلاتيلحو بولت انيللا بململاو أ
 ناحأو هنلض ام تلغغ اذا لا :رلاتلخاو بلا ىلءىنعأىأ ف لالا عطمقب يلح أو
 عايتفاهدالوأ بات هنالاروك ذدلبا تحت اذا حنان لجرلا بل اوان'ان ادلب اتذن اذا لرلا

 باحلاو . ىلهأ تبلخأ هنم لوقت ملا هب ث عمت ىرملاف تنأو كالهال بات نأ هبالدحالاو
 رعاشلالاق ”رصانلا

 غ9 با<ر صالل هن يال ئارع 3 اوليقأت مدالاعامجراشأ

 بوأ لك نم نوبل أبو نوع < ىأ 3 اع نول م_هوهّواعو هنرصن اذا لجرلا تيااحو 0

 ةيلحلاء عضومو هيب وأقالا ن ا ا ءانال ارمسكسلاهب احنلاو

 رجارلا لاق نبات اذ ىأ ةنايلح ةقانو )5,

 فوصوربوزي عم هب فوفصةناكرةنابلج .

 برظحم و اهرتود_ثاذاهسوق برطح ترظس

 ل حادع 1 ل

 ىذت ص ما ةفرطو>( | (

 ما ةسارلا ىه(؟١ :

 ا1تاقدقرعثلالقأ (؟)
 لا اهعذو « بالا تاج

 اهمذدق ىر هول اةءاورو

 صصأ واولاو

 بامعلاو ّنلاللءولاندمااو

 اذه قال ىف ىّدج ىأة باك 8

 ها للا نعأرلا اتا و

 ىذت م

 نء ندعم كأن ثزون.(غ)
 نم نيسعملا ناك ناف هموقديدغ

 ىذتىم ها امل ن نك هموق

 َّق هأ لصوأ |برقدلب(5)



 ىاشلاوءاطلاصطب لوالا(1)

 ها ةءووذم لكىلءع ءاذاواهدهتد

 0 ىربدنزلا ىروو ثريثروو مرمردو عرعررو قب قدوو قم قدوو ى-عقمو وغ

 037 عمان طبتم 2 ابثوطا شال غسرف حاوهلادشنأو ]

 رعاششلا لآه نيبنملا حفتتملابشودلاو |

 كركلا هلم قا نزلا نعمسو قب اجلا عضو بصفقلاو اهبهتسشرف اذا اسصع ْ

 هنمل ود رع دقود سلاح رت رثب ةمصخلاو هو دع ىف ءايصل اراب سرفلا بصحبأو :

 | نار ةجأ انو مللى ةيغل نضاساو .سضاطاءاوطذا تنوطتدقو ةءورادشذأو ْ

 (بن] ممابابإ)
 فرحة سعب رأال العب موبينيل وتميز تت منيوبكيسضامناك ل خ

 مثلو :سئسو سأس سدد رق شكد ف سأسي سدو ايسكو باسل باس ١ ولاه ردا ولت ءاح

 ارسكلاباعتجت يقدس مو همضامءاج اه لدعملا نمو جفلاورسكلايلاسلا نمتماجاهناف منيو

 بوما“ ىجعدالا اكو هنا دلا خسر ىف فءظولا ل صوم بشوملا /( بثح ) ليف ود
 ةبحلا ف لخد رئاكاَرهةسهو فرظولا س أر نيب ف .ظولا فرطف ىالسلاكر يغص ميظع

 ئ اورج أ ىلا ىلا هل رس دقو
 : دوسمللا تيصحو ءايصخ تاذ فلاب ةسختو ةصخ صرأو ئدللاء[نصملا بخ

 ا ءامصخل اريثت ا ىقااةدي دشلا عي رلا بصاخل او اسبف بهذ ضرالا فب د>وءايضاماب هّدصر

 الينا ويس لا ايلامنإ 95 اهلهأ نمتوخ نا اهيلع تود دل لاق ةيصالا كاذكو

 هلوق قةددسعو أ لاق .ىربىرانلا فهي بصخام بصااو بص رسكل ايو دل بصح
 | نم ىسرماكملاب بصعو هناتتص- دقف راثلا ىف هثرقاً ام لك مسج بصح ىلايعتو أل راس

 رسكلابتضمحلا يو با اجار يبس لكتب ذا ونملا

 ةعمداضاابوهددعشو:أ لاف تانءلا ند رك كلة اضدأ بشماو باضحأ عيجباو سوقلا توص

 نلا لأ ةغاف بضاان أ انلرك ذو لاك بصاا دي ريءارفلا لاق هج تضح سابع
 ىعالا اقر عسملا بضحلاو بضع وهف هيام دقو ورانلا هءتصشام لكو لاق بطخلا

 اوعشئش موق لوأ + اذان رح ىفكنالف

 | لك نال انقبو هثعجسا ذا تناطتخاو تبطح هنم لوقت" فورعم املا ( بم-)
 [بطحلاءئ لان اذان الف ىف_بطحو هلبح ىف عمصأم صبر هنال لل بطاح نيعسلاو ثغلاد
 قسموةلأالوموةلا بطال ا * ىب عاجاذاو زورج ىخ زحارلا لاك

 لك اتةبطاسح ةقانو بطلا هنم عطب نأ ن اح مركلا بطحأو نوط نيذلا ةءاطلساو
 بطحالاو لازهلاديد.شل ل رلا بطالاو طم از تك كرما تاكو ساملا كولا

 «(بلظح ( امزاحناكو ةسعشلب ىلأ نن طاش 0 فش فون إش

 باظنللا ىىعدالا نوستت يهد هدة رهاب رشا ىأبظت لاعلان نع“ وظح اح

 نكتب تالا سفاشلتانظاثل !ل لذتالاقو ةاركلانمرك ذلا (1) باطنالاو

 ِْ دوسأ راكم دب ىسامطاا لاف ءابطظتحو

 سزاسما !لثم علت ار دم * سراملالءلو بذات ددنعأ ش

 سد أم دلاءاط لادا لثمف * سنا فأر ميزلا لمقس

 لاوو



 ع (ٌبدحا)ل ش ظ (اخلالصق) ْ

 كلذ ب عنا ع نكما مهلوق هنمو ضوفنم عع ضفنل ثم لؤعغم دع لعفوهواضنأ |
 نكساهعرو» ردقام ىأ كثي د بسام ىردأ قانكلالاع هددعو هر دق ىلع أ ا

 هئدهيسح لاقي هنانارخافمنم ناثالاهةعياماضبأ ب سلاو رعشلاةرورضفا]|
 ١ تنكس نئالاق ةياطخ باش قه اش مع بلاي ثا سس دقو تيس قرلاو هلاطانشيوأ

 دحملاو ف رشلاو لا فرش مهلءانآ4 نكي 1 لحزلا ف نانوكحسب مركلاو تاس |||
 هلاق هنلعهتركس أ! ذا اذكهءلع تددتحاو ةيسالا نم هد شاحو ءاو : الامال نانوكمال ا

 بسملا غيب اورجالا ىهورسكلاب ةيسحلا مسدالاو هللا دعا رج اذك< تسنح اودي ردا
 أ ربكوهو تاماغاذ انني وهلاش تالف. نتحاو بسم لقتالو دليلا بستن الفو |||
 هلريب دنا نح ناك اذا مالا ىف ةبنملا نسل هنا اضيأ لاسةيو هطرتفا لدقاريغصتاسناف |
 ةغباشاا لاف ةتاحلاو ةدك رااوةدعقلا لم با سلا ع ماض ياللا (

 ةذعلايلذيف ةينسكس ةنعراو « : اهتماج قش دامس 7 ا
 تا هع عم

 هيل ربام هتمطعأ ىا ىف عع دب ل كتان هيسح وهّسسحأو يانكى !ىشلا ب ضحأو

 سواريشت ب نمد سعا 20 تام رسول ناك ناهب تو 5 اغئاه ناك نا ىلا ددلو ىقنو (١)رعاشلا لاق ْ

 | نمو فاكىأ باد ئو مساو»وكافكى أ مهردكدسحو ىبسح لوقت جس هرطعت ىأ ْ

 | كدسح لجراذ_هوزثك أىأ ب سحأت ىطعأ لوقو ايفاكى لاا ءاطع ىلاعت هلوق
 ريغ ن مك فاكىأ كل بسم لاهت هناك هذ ليوأ :هسفّال ةركنلل حدموهو لجز نع
 ٍ كِء_سد هنا دمع د 8 ةذرعأا ىف لوةتو ردم هنال هيل هيلاو عباو دحاولا هيف ىوتسب

 ا لح رب تو م تلق مس ىف لعسفل !تدرأن از لالا ىلع كرم سح يصنف ىل حج 27

 ا هد رقم بسحب ملكدت نأ كلو ومسح أل اجربوْلابسح ان يلجربو لجر نمي بسحأ
 'كاذافاذ هن رمضأت كب سحوأ ىىدح تاقكن ا ىذأن بسح أدي رتب ارلوة

 ْ | م هلوقو ىدنعهزيخ سلدي ريغ سيادي ىفءاحلوت اكةيضاضالا رولا الن ون : ١

 ٍ | باس أ فالكل دايؤووألاقو باذحملا مضاايناب ساو كم هلام ةَدنا ىأ هللا كد ح

 | نانسح رمقلاو علا ىلاعت هللا لاق باسل ناء_سلاو دا م
 الار اصق ماهساضيأ ناس لاو نابهشوب اه لئمرابلاةعاجس ناسا 0

 ' || كيمنلاه هتدسواذاهتيسح هنم لوقن ريغصلا ةداسولا اضيأةنايسكاوّدن امسح ةدحاولا

 ليفطلانبرهاع بطاخع (؟) لل ٠ بحري غتيرثلوانارس:# فهر ةنعطءاهجولاب تقتل (؟) ىوازفلا
 ئضترم ها لأ نمل بر لاقو تريضتسا ىأري_لنا تءسحتو نفكم الو مركمرب غ ندعي دسو ءريسغاكأ
 ظ مىهاغأالداو نمدتفما ب: « ىننأنةيأو ساوهب سحت معسفلا
 "صايم هش ىدلا أوه لب الا نهبسحالاو هلناق الو هلاهكرتأ أَن انتا تلو

 | هساررعش ف ىذلا ساندلا نمي سجالاو .انايسحا ريسعيلا "بح [هنملو# وقث ةردجوأ
 ايحا هتقيقعهنلع « ةهون كش الدهاأ 2 ٌسقلاَو مالاقوُةرَعُش
 لا هيسح ا انضدّتسحو ناش ىهرغصف هتف.قع قلحت م هناكل وق مالاو مؤالانهفدن
 نال داسوهو ريسكملاب هيسحأ لاقي و تنواربكلإا زيد ةيتصا الا



 هنوهشاو لل !ضء2برخلا(1)
 هةة-ىذلاول اًمَملاهءنوذعب
 ىنارتلاودبرحلا نأ ىل_.مسلا

 مث حامرلاب بف عاطملا مثماهسلاف

 ةقناعملا مث قوم كاةدلاجما

 انذش هلافارجازتاذاةعراصأاو

 ىل-هلابائالاوهلثاقلا(؟)

 ترص أ دهر دصو حاد سو بج

 ىَدتْس ها ىمعل ادعب نم حادعم

 تيقسأها وص لامس هلوق

 : ثلا ىلع مامقلا ريسكلاب ةنانرلاو

  ىننتره ها هتنرثو ةسحالصات

 (بيصبال (ءابلابا) ك
 سس

 | ردصضم ل بصالا ىف هنال ةىنزاملا لاك برعلان ءهباور ءاه اليد , رحاحرب_صن ل ملكا لاق

 "01(4) دشنأو ركذتدق برحلا دوما لاقو
 ظ هرارج ىظلت برج يح ىه # ه.اةع امد ب راااذاوغو

 أ ماارندكب بر 2 لحرو ىعجاوبراحواوب رتحاو اويراحتو ردع ىأ راح ن كيكرتارا

 ٌّ قدا ريسكلابلجرلا برجو. بارحلاةدحاو ديرملاو ةب رش موقو بورح بح اص ىأ

 (داودونأ) لاو ىذغ ست ذلا ةنآاكب ضن ءاب ل رح لاسقي و

 ظ نائسا اتي رجو هتيضغأ ىأ هنن ر-و شير عل |بب رحضأ و برج د سأو نرح لجرو ِهمْضَع

 رعاشلا لاق هر د لثم ةندّدس ىأ

 بو ناتسافا[تءزئاذا « اهءاروبا.راح رس يف ميصيس

 ْ ظ هلامذخ اذا ابلط ةبلطي هبلط لئمايرحهيرحي يرحل وقتا هب سدعد ىذا اهلام ل- اب رحو

 هميم ىلعوتلل د ىأهنب وجأو هس رحو بورتو عذ هيلس ىأ هلام يرح دقو 6

 الأ ةف رغلاب ارح او دولاب ا ار ىعمدتموسااجلارو دص بي رادلا اًرغلالاه مدعن

 ْ السؤترأوأ اهقلأ ل ه اهتتجاذابارحمةير اعلا
 افلا نسفولات با ارا نمدموق ىلعحي ردن ىلاعتهلوقو نءلاننادعغ برراست هنمو

 || اهعمروديو سمثلا لبقت_ائشةءاظعلا نمريكص  ءانرطاو رهف نمل سق ب راستو

 ] اي زقنالاو اولا عسيلباو نيبح أر كذ دوهو سمشلاِّ_كاناولأن واي و ترادفدك

 نو صوع عع سمس دب ع جتا

 طهاساكسممالا قالا للسربال « ةمضالا ءابرحاأ نأ ىنأ

 دسل لاق غوردلاريماماضيأأءان راو ءايرح تاَدةمب رش ضرأو

 لصدرك ًااذاءانرلك ه« اهتاروع نم ”ىتنملا مكحأ

 هيأت أ لدرلا ب تح (ب :ح ) لاتعقاب قام الابل ورأي زا ىترحاو هنا نتملا ”ىبارحو

 ّْ تتاوطاا ب ازحالاو اوعمجاوب ْرَكو ةفئاطااب زحلاوثآر دلا تزد ةودرولا بؤطاو

 ٍ بار لج ر لاهي ريضقلا ظملغلا“ ىازحلاو مالسلا منه هايبنالاهيراخ ىلع عمست ىتلا

 ْ 01 2لاوطب اييقلاك قاطو ابار رصقلاىلا اظءلغناكحاذااضب أ ةمازسو
 ىلذيهل اذ اع ىبأن ب ةمءأ لان ناعلاومهفلا

 هلامرلاب ىزاج ىزن ىلع . 5 امتعراذا سرور أك

 ,لاحدلابىدح ةازح 5 هزي_هارج ماحيعصأو

 ال ىناثلقأك ددشمءإ_صأو از ازا عل اوهنم صخأ تا زملاو ةظملغلا ضرالاءانزيلاو

 || ظيلغلاوهو ىازحلا لثماضيأ باز او رحلارزح طسقلاو ريلارز بازنلاو ىراصصلا
 .ٍإ هياصأ ىأ سعأمب زحوديدسشاا ارولا ازو باز كلد_عباهل حان ) ( لافوريبصقلا

 | ةياسحوانابسح و اسحوابسح ملا هيسحأ هتيسح ( بسح ]إل زودتلا نويزيملاو

 0 ا

 0 بج

 ىنار ءالانءادثن أو هنددعاذا

 هءالؤتاو لدلاب ىالتق 5 هيأيرلا نس كلم امس 5 ةابحجال لاق لحا

 ]| بجو بوسحم دودءملاور لاو بصنلاو عفرلا نس فزو2 و زادنهالو باسحالب ىأأ

 ار
8 



 شقا (بدح) (ءاجلا ل )

 مضل: بابحلاو ةداوملا ويامن ارسكتلاببانملا و«يساشب خدع ولكب حى اؤيانتتو

 (ئدنسلاءاطعونأ) رعاشلا لاف بلا | ْ

 رسم أ كب امس نم ىنارغ*أ د د قدابتا ىو ىردأام هتاوف |

 ىمن هنمو نااط._اسهالاسقب ةمطاّنال ن طيس مهاايابإالبقانغا و ةحلااضبأ بايحاو |
 ةفرط لاق هماظعم خفلاماملا بابحو لج لا

 دلابلد اغملا نزتلا مسقاك ب انيباوفوزيجءاملا باس قشي
 ||| لغفتنأك باح اضنأل وقتل لاعلا ى "يع ىتلاهنانافنءاملا بايساشي لاشي و
 رعاسشلا لاق لدلنا فنا ارطاك ل بالا ف تايذنالاو لوريل! تانحالاو كتاف ىأاذك

 ه.اص نآوهو انابحا بخأدقو بريه لا قيدي ذونأ ايحأذاع لاريع ترض ٠

 ريسحلاربعبلل ايا لاقي بلعت لاقو ثزعوأ ربو يدا نم دالبفرسكل ا كفرا !ٍ

 : ضال تر ياكدعب ف 35 بدلا, نيااعلا» سن تدحب )1 دقئاربح |

 دس ب ركتلاب بمطلاو تالاو بنتا فأنك الادش لش داذا بلأو عرزلا حو |||
 دقوتال ناك ل فخم لدسر مس أ تحال 3 انج ىدس لدا اذاو لاف نائسالا

 للا هسدقتا 1 بحايل م اولاك ىت>لثملاابهباونرضف نافيشا | ةفاسخ ةفرعضارافالا

 ٠ فومسنلارك ذيةةنانل !لاقاهزفاوك

 تخاحلارانحاةصلانندقؤيو 5 هدهست فءاضملا ”قواسا ادمن

 ثيمكلا لاكزان هن اكل يللانزيطب تاي ذوغو باب ىراناولا اج دو ٠

 انييللا او بحاح أراك م اهنهتارفشلاننوءارلا ىرب ا
 قاسكت ا لاكرانلا كاد امما نحب م ااولعحامعرو

 | باحد حاولا راغسصلا فلان حان مللاو بالا نمعوضو ىل-بر مسا فلا نابحو ٍء ( اشاصنوك نأوخ آن بكد ق ايحامط ادق 0 ياسر ش
 ظ تح اييطلادن رمل ىلع + رشا اغاذاو لد ٠ ىلذهلالاق ||

 ةرده لاق هأ حا مب ما ىل_عف ىلع ىدحو ضعن نم اهضعب وندي ىلا لاخلا هنؤقملا قده

 )0 بؤ مننا ىسدجوالو 0 دحاوّمأ اهب ىدجوت دجواف مرسشخ نيا

 هعنمىأ ه.<و هرئانسودا اول اني بيحيام فوط بابجبو رسل بالا ( بح ٍ
 هج ني_هلا يجئاحو نيرضلا بودحماو ثاثلانعّمالا نوم ةوخالاو لوخدلا نع |
 اهمحاو 1 اوحو ةيغا هالو هىدناو باح هءجس زيهالا بحاو ياو

 | كامو سانلاو ءداللا  دحاو ١) نوممللا ةزارز نت شنابر بحاح سوقو ْ

 ندملا (عبدح نيتزرصاسحلا ىلع نافرشتن اتبامهو كرولا سأركي ردتلابةبخلاو |

 بدأ ل-روهذهتناديدحأو هلة مبدودساو بد>ووذهرهطظ ب د> دقو رهظا١ىفىتلا ١ 00 نواب دح لك نم مو ىلاعثةلوق هنمو باذلا عيباو ضرالا نم عفتزناام

 تدحاتذد[لابةيورب ادد تدتح ّندلاسةن اهتفقا زستدياذاءاند_كةقانو برالسا نيب

 برخ م_م:» تهةو لاق, ثنو ةنرملا ب رج هسلع ف طعت ىأ هتلغ سدو هماغ

 ل دك ١1

 اهتزيع تسافة أ هاف سد 1١(:

 ءاسنىلا هتقلأ ملمس ىأبدسد لا
 هنردأف تلعفاك ناعفل لاذ

 تنانير جراقاوب

 حراشلاهركذ ها نم .اغفاريشك

 ةنالف تبجو لاك ميجا, بج ىف

 . نمنةبلغ ابجّ_مجتءاستلا
 ب2 لوقف قيساكى أ اهتسح

 هل ةزعكلا لدأ

 دوسال البا يح ىه تاق( ؟ (

 ثرأح ناكدوةعنبرت-<ج نم
 اهاوهيرعاشلا قاطلا باتعْنا
 هراع تح .وارنو هضرتم و اعطخن

 لعن ىود-(قفطف لعث نم ||

 ىذت سه .هااهريغةأ ما ىهوأ

 ةتصقوافولاو أهلا ف( ١

 رغاشلال وة فطاأ اموةروهثم

 امجاح سوت انماع تهأن

 س ةذأ



 ١ ١ ( هرث 1ىأ هماع هدعتسا تان ,

 ىلا هةهوقهنمو هراتح اوهماع

 ىدهلا ىلع ىمعلااو.هساف
 بوسأ |ه4:مو هيجل هاو

 0 رادغ هإ

 (بح) (مابلا بان 3
 دوو ىلاغت هلا لاك عطقو قرخاذاانوج بو باجو عطقي ىأامبب ا ةديد- بوحلاو
 ارم رذحيال ناك منال او بالك بن م لد ىعس مسوس وأ لاق داولاب ركدلا اوباجنيذلا

 ىللهلاةو اهتهطقاذااهتتج او اهبمح اوان نسلاداللاثعو اههامأ الار ءمدالو

 هل تاعج اذا ابدت صيمقل !تديجو دلب ىلا داب نمضرالا بوب ربخ ىأربخ ةيئاج مكءاج

 دسللاه هتسسلاذا صممقلا تتجاواسج
 اهءاكا ارسل ةيدرأ بات باو « ىمضااب عم (رالاض قزف كلت

 عض طومةنوطساو تن تحن اًدياصسلا تباحنا و لاما اىفوباصء اى ةحرفلاةبوملاو

 ريس ن ماهل دق بوو ةريقبلاكب وملاو فيرا بولجاو وتب عسملاوز را ىف بان

 تممكلا لاف مهم نيا يهئمدازاع افلح
 رصم نمءاج ىذا! ىف وكلا لشق .» ةنالثدعي سانلاخ نال

 روث نب ةدنك. نب بدحتو هو ةدنك نم نطب ببحتو
 ةمحو بولا نما هوو ةطئملا بح ةدحاو ة ملا (ببح) 222)

 ثلا نمةمطاو ءارضخلاة لاو ءادواا ياو لاذوهو هنرمتلاةيوهؤادن وساقلا

 ةمضح ن رباجاذهو تيكسلا نبا ٌرقس>ونزملا بو مامغلا ب دربلل لاسقد وهئمةعطقلا
 امنوتنتنفثيد_1طلاىفو توةبسدلاب#ءارصتلاروزب ريسكلاهةيدلاو ةؤرعم وهوزبملل م.
 بحلاو ةما ا لاش بل مضلابةبطلاو بيبح عجلاو لمسلا لمح ىف ةنحلا تينت
 ها اوريسكرلاءب لا كل ذكو يلا بحلاو ةدبحو بابح عسملاو بّرعم هم”ىمرافةانلا
 | اوهف رس تهحاابم_. سو يعرض أ لاخب نيدو ن د لمد طااضدأ

 ْ : رعاشلا لا نوح

 ٍ قفرأ“ر اب + قفراةألعأو 0 هر لجأ نهثاو رمابأ بحأ

 قرم مو دس عن هىفدأ ناكالو 5 هتيحام هرسمتالوأ هلياوو

 (ةسنتن ناك اذا مضلابلعفب رمل والارم كساب لعفي فعاشملا فق أيال هنالذاشاذهو

 أ ئيمصالا "0 سم قاريسكلا»تبنستاو ابد تنك املوةتو فر اذ هالخام

 || تعدأو تاكسأ مءايلا ضب بيحهانعمءاّرفا ا لاقو ”ىلاهبح ام ءانعم نالغب بح مهلوق
 ٠ ةدعاس لوقف تءكسلانبالاق ةداشاا ىف

١ 

 بغشتك ءاو نودداوعت دعو » بذد؛نمبحو ب وذغتردث

 صام ل_هفبذ-ديز اذبح مهلوق هنو حدم هنالءادلا ىلا ةوضلا ل_ةنوم غداف بيحدازأ

 ال_هج ةراسالا٠امسأ نم مهصص مسا وهو هلعاف ا ذوءاّرفلا لاق ام ىلع س>ءلصأو فرصتال
 نوكنأز زوج القمربخ ديزو ءادّدبالاب عفر هعضو هو دعدام عف رب مسا ةةزغعرا صفا دححا وامي

 ا ريرجرعاشلا لاقةأر !اءذبج تاقلالدب ناك ولون م ادب - لوة:كنالاذ نمالدب

 ٍْ انام أ ناءرلا ل بةنمكنأت ه٠ .ةناعنمتاسفناذمحو
 0 ”القئأ تبح ىتحلئالا تن شو ءاملا نم م ال:ءااذاراجل ا ببكتودّدون هملامحتو

 (١)نا.تسالاكبابصتسالاو ءاّرغلا نعاضي أوس وزا بحتو اهجوزل ةب:اسماوانر
 حجيسسمم

 اوناحنو



 كيلي (بوحس) اناا يطال

 داودو ألاف بدسموهو سرفلا لرفريتووءان ا اضيأ بينعتلاو |
 بس نلجرلافو لاق ىث « اياه ءاملااماذانيدمااىفو

 3 اهلا نط اوداقتنال ىذلا بئحالاو بي:ب دائم عئاط لكو دانةتةيادلا ةيسثطلاوا

 كتان رم نكح ر زحارلا لاق ايباعكالاو راتمل مولا اهطعت ةنقانتلا و هر

 ةناننس ياخ نالق يق نالق باسو بد رغلا بدأ :لاو هلال م سل هن ال ةعئاض ىأ

 را ىأ ةباشحلا را مهموقلا مز لاقي بانج عهباو تاغوافايز لخلل
 ةدمعْن ةمةاءرعاشاالوق وهن رغلا

 بي رغبابقلا طسووسعاىلاف *« ةءانجنعالئان ىمرحتالف

 ناللزنو ةيلعا تمد خت ةينح قطعأ لا ةيريعملا بنج نمةدلجةبنلاو دعت نعئأأ|
 لإ ارطمانر اع« لاقي فصلا ىف لو رتي تدنلكدا ما ةدشلاو سانلا لزتعاو ةنح ان ىأةبنحا||
 آ اولاهاعرو ثنوملاو عجب او دح اولا هنف ىو ةرانتهلا نم بنج لج رو ةددخلاهنم تراك

 ||| ىلا عي لاونملاو مضلاباضيأ بنحو لجرلا ينج أه نم لوقت نؤبشجو باس هعجب ف
 || بونملا مت يها دادي ونجم دباص-واب ونج تاوهادا جيرلا تءنج لوقت لامشلا لياقت
 بنجأو بنجدقو هينج لخادنابسنالا ببصت ةرق هو بنحلات اذ هيىذأابونملاو
 كاذكو نوونجتمهذبوذملا ممباصأ اذااضيا اودنجو بونملا عير ىفاواسداذا موقلا

 ىلذِبهلاة بوح نية دعاس لاهو سرتلاريدكلانبذجحماولا.ءكااوروبدلاوايصاا ف لوقتلا
 ل ارادشم فص

 تملا اناب كاملا ىذا « ةبغط:بوبسلا وا فسهالا نص

 مهل ضرأ ىلا برعلا ضر أ قدأو برءلا ضرأ ىلا مهلا ضرأ ىمقأ اضيأ بنغناو

 اريختاند_ئعنا لاقي ريثكلا# دلا حفلا, بنجلاو . بنج اففطلالرتع :تيمكلا لاه

 ندع رذ عم لجرلا نجي نأ هلع -خئدلا كيرجلا فش طاو)اريثكى أ امنحارم واضع

 كلوةرذصءاضبأ بنللاو لوالا لعق مسن آف اخ ناهيلء لوي ىدرخآ اسرؤناهرلا

 هنحي هثئر ىصتلت نأ وه ىتمدال لاق هبن نم علظ اذا اين بني ريسكلايريسعبلا بنج

 سطعل !ةدبش ن نهكؤتلب نأوه بار ءالات تلافو تءكححا ني الاه نسطعلاة لش ند

 اًضنأ لاقو تنجو كشلا نابت ا اراج فص ةمرلاو دلاف

 ! نلعب نما ااهجلا ىتاوق «  ةريص فض عوج هيث جاع

 ةباسللا يسالاو ةناحالاردصأ اوهلاوس نع باجأو هياجا لاسقي فور عم باوحجلا ب وج

 ةراجالاو ف رطااذبمب ماك اذ كغ راج“ ءاسأف همم ءاسأ لاق ةقاطلاو ةعاطلا ةلْزع
 ىئ وغلا دعسنب تعكر رءاشلا اف ةءاعددللا ناسا لاق ىءعدباصسالاو

 برت كادر نع هيعمل 95 ىدنلا ىلا بمد ن نءاباعد عاد

 عمال جرو باولا ىأرسكلابةسيلبا نسلم هلا لوقتو رواذتلا نواختلاوةءواسجملاو

 هدي ترّوقاذا هسجاو هوجأ و را نيمأ ى أن سدا

 رحارلا لاق



 (بنج) مالا بانإ سلم. - مي
 لاهو .هناددعهيل-و اضدأ لح 23 و

 نروط# حار ةارسىلع 5 وكلا ليس اس ذا تلاع

 حاضصاذا يلج سضلام ب اح هسرق ىلءباحو راما هباص أ دقو مار ئم و ررإب سيب ا>

 لع نأوهو ةيلطابهاشغةبنق بلجأو هلثم هملع بلجأو قءسل] هنصساو «هفلخن هب

 ١ اسرف فصي "ىدوط |ةغبانلا لاق سد. .: ىلع اهكرتي ئاربطف ةبطر ةدلج هملع

 نايل: نانإ اة. « هنلطنم ىشوتمأ
 كلشكلا لاهو اودلحأ لئماؤيلأثواوعماذاهملءاوبلجأو هناعأىأ هدلجأو

 . اويلخ أوى ءارطاوبلج ولو ه قدي ريض ىهو ىايرج1 ل11: ىلع
 | تدتاذاءاملا,باسأو عايتفاهدالوأ باحهنال اروك ذهلبا تك ىالحرلا باجأو

 : الرمق فرت لي ذه نمةأ سعات !اهةقلملاباملطاو ان'انا

 ّْ بينالطانيملع ىراَذملا ىشم 5 ةهال هو هيلاروستا اى /

 ه«-:ملوق: تاو صالاة بلل اون اللاو ةجرح ية ةلماممال مغدت لو ةيئل ارد بصملاو

 مههامصىفم ىتلاق تلا نأنالنأ او» هنعىسهنلاءاج ىذلاباحلاو ديدشتلا باو لج
 وهو ناهرلا ف بال او هلي لادبو هيلا مهمسعت باج مسه مأب نكماو 0

 قباسسلاوهنوكمل هب حاصو هملع بلخ هسرف عسب ةياسغلا ن نمبرقاداف الدر هسرف 5 رينا

 نايلخاو عيبلا مِغلاو لبالا نوباحنيذاا بالجالاو بلطاو ةعيدخلا نمبرمضودو
 (بدلج م هريبكى أ هي احلجو املج عش : (بهجإب شاملاهيثدئاوعورلالا

 ىضماذا ريسسلا ىف بعلج او طسناودتما واذا الجر رلا يعلجا ىمصالا
 ةايعلل او ولا لرش أى رقلانزو ىلءنيعاا ىبغلح جرو ريثكى أ بها ريسو دو

 تذج ىلا ت ددت لوقت ماج : 0 عضوم مسا بءلجو ةديدشلا ةقانلا

 لهلهملاه .ن نومي مج بنو عجن الذ بناج ىلا و نالف

 مدن مءابخسا ناكو بد 0 " قرارا عظام 5

 ْ بزمان يحاصتاو بنحريمالاو باس سانلا نسفحالادكنآو ةييحاتلا ب ذللاو

 ةسحاتلان انلاو 52 رخآم و5 نم لراح وهف ناارام لاامأو رفسا! فك ءحاص ْ

 سعب هاك هبنتجاو هنو هناجتو هبناجو .انتبن روطبالد الذ لوقت ةبتملا كاذكو
 تنجو مابنجر سكى أ ه.نف هيرضو ىهءهلكب اجو بجو بذجبأو ىنجأ لجرو
 ةينجي لبخ م-هاوق هنموكي رتل ءابنج ريسالا تدنج كلذكو كننج ىلا (مجدقاذا ةيادلا
 "ىو ينج او ىلاسعت هللا لاه هنع هس ىأ ىبمعهنينحوئ لاهم كال ددش

 بصخأ لاقي ةبنجأ عملا و موقلا هل نم برقامو ءانقلا حفلا. بانحللاو مانصالاد عن نأ
 ادم اذ ج نوري_سب و زملوق |وقتو بانل اب د وبانمللا س صحن الذوم وقلا بام

 ٍبانب ف نالذ لاشي لاو دايقلا نما اذا ميلا 11 ,باذملاع :وط سرفو هتمجان
 ركذي ذقنمنب عجبا لاق مسهلب نابل تلقاذا موقلا بنسو ءلهأ ةبناجصف ياذا عبق
 بيع اماه ماطر « اهتبوا- تلق ىلإ !تأأراممل هنأرما|

 ,9 ص داو



 ا (ىلعل (ميلسا لصف)

 عشقت بد ى مورو دلاو لاسعشلا نيب ى رش ىنااءاكشتلا ل اورمسكسل اي ءاسملعق ىلع *اس را
 : رج أنبا لاق باصتسلا

 1 همس ةنءاس . را ىدات 5 ىبازالار هذاك نم لحم

 ءايرقالا ومسار وزنجلان اعلا اساادبدسنو دشنو تضااندب ر لاو دكعءام مسا مضاانبارحو

 هارلي - هرب نيوانم تعاونكم 1اس

 ! ى ذمالوائءف عرضال < كالا رهك اهب رح

 مضاف مسلا ند ربو عض مومكدالاو نسهالو زغب 0 ونووا_ةهدعاج -نحن لود رد

 ناس .ذو سدءول ب نادرجالاو برعم ىرءراق همن ءلاضبَأ صمملان ايرحو هءارقديدكنتلاو

 نادم نيس لا

 )١( ناموس دعو, ناب رجالاو « دسأو ىعلاهنداضعفو ظ
 عجم اولاقاك اني برازحلا لاق و: ةمسقللءاهلاوتب هراوملا عجلاو بّرعم بروملاو ظ

 ب هسلف بروما هتسلأ ىأ بروف هروب لوقو ماكما لبكلا

 | هلصأ بّرعم ىسرافةمدعمريغلاادلان نا درطا (بد رجا١> لبالا نمماظعلا بج ارنا

 هلوا ةالمكن اودلا لعزو كئش ىل_ءالامش مضي ىذا اوهو فدغ رلا طذاح ىأ ناهد 7

 'إ ءاّرفلادشن أو هريسغ ش

 انايدرج كلام ل عمت الف « ىواهش موقف ثنك اماذا

 دعب ل مدنا اذا مشرجو لجرلا بشرح (بنرع) مدرجو ماعطلا ف بدر هنم لوقت
 ىأب وددثو بش ماعط ( بشج )ل ليوطلاب ريسملا( ب ريسج )ل لازولا اوضرملا

 'ان1ناباويشود>ا اولاقاك اوم_ثوشا لءقولو هعم مدأال ىذلاوه لاسقيو نو م ظملع

 ظ دين زوبأ لاق انلغلا باشملاو ميما هعجسأ ل الا دعس
 ىأ هتبعج (بعج) ظب طظرلغلا باشا نمب.شحلاو اناث سلاف.طلاصشتك كاو

 اولاتامحسصض:ا لاي نودتر سس اسي هستسازلاناور هت ل

 ميمدلاريصقلا لجرلا بويعجلاو باشنلا باعج ةد داو ةيعمللاو ه-قلد نم هتيقاس

 ىععمتنلتجاو ىسف: ىلا ثلا تيلحو * اءلسو ايل هيلجيو هيلع عوشلا بلح

 ًادنعح را واهت :دءلج ةءلخلاو هريغىلادلب نم باح ىذا! بملأ او مالا 1 ْ

 ةيلكلا لثماضيأ ةءلط اول .ح رملا ىلحأو نلحي وباي حرا باج هذ :لو اون ءربلا
 . ' ىممهلاءارغم نب سوأ لاق نامز لا ةملكو نام زلاة يلح انتياصأ لاق. نامزلاةَدْش ىهو

 رات ابراج سلو © تمزأةيلَّخاماذان وعمال

 "ىلذهلالْهأملا لافو
 "ارا ودا ةيلح نم 5 هتباوهقا رثئب لاج دق

 *أم هسدق سدل قءقر باد“ بلخلاو لاملاو بتقلا لعل عجت ةدلخاضي ا ةبالطاو

 2 : طنأت لاق
 لز مريت نع داص ا ةسدالو 3 ةرقوعب رباح باح تداو

 يد 4 ها نوذلا مذ 0



 ىناثلاوءارلا ن وكس لوتالا( ١١
 ما اهيل

 (فزع) ٠ ( 1111-1" ن )"+ 2
 هو

 تطولاءاقثدبانحلا تضع حا راالافاهتانسلالدب زالود رسما واعن

 قشتا اذال_بجرلا توتو ا مف نفحتفتل اهالاباذتوأ علما اه لع شركلا ةيصخخلاو
 رعاشلا لاف نوكيام قب وهف د دة م ة*الغا ىلغن ما ةنقدشولاو

 بدجتو قكناواه: دهتالف * ةنسم«ةاهك اهنهتضرعاذا

 وطن مل ىتاارثبلا باو بج ايبا عهلاو بارعلا ه_بف لن دواج نملس زاضي أ ةيدعجلا 1

 00 شال ,ويللاوة سحوبات اهمجو
 بدنج) ة-جابله ةباشمل هنا لا-ةي هضريخ ال ىذلا قالا ةبانصسلا لثمةباشملا

 اضيأ4لاةتوهلثم بذا شح او نياجرلا لب وطلارضخ الا وهو بداثملا نمي ريض بدلا

 ءاحدق بدا جو: اذهل 00 وادسالالاَةناك ةفرعم هل مس اوهو بد اغجوبأ

 ذي بيدجاشبابدج اكو باتت بدنا( بدج) 00

 موقااب د اوةو-اموهو بنملا ب د دس نالؤو بو د7 ضرأو ةب د شر ًاوةيبودحلا

 ثيدحلا فو بدعا !بدحلاو ةبد_باهتدجو اذ كح ضرا تبدجأو بدحلا,_عباصأ
 ةمرااوذ لاف هءاعىأ٠اثعلا ذهد عملا ب دج هنا

 ا هداج لا٠ةقلخ نمو حر 5 يو لا ءمكلاع

 ماعلا ناكاذا ماعلا لبالا تيدا تكلا نب !لطانلا, لام يغمي هبرعبايمعمس ددصال لوقي

 نمت رش بد_:طاوبد_دملا ماةلانيرد دوسالانبردااالا لك ًانالتراصفالحم

 ||| اولظاذاب دمج مأىف موغلا عقولاسةيديزونأ ةدئاز انو هن ومنس لاه لبر مس اودار لأ

 1 ا وةءاسالاءاعسأ نم مس امن

 نيسفنوأ اسفنهنهبذجءانالاف ع رحص اذالحرلا لاقي اضبأ هيج او ىلقا | ىلع
 تبذنو ةزمهنمبو ذمحلا لزغ نم ذج لاسقيو دعب نعي ةعطق ىأ ةيذج لزنلا نيبو نو

 عاطقن!بذحلاورع ولأ هلدغناماطفءانيذج مث رعاشلالاق تاق هجم ءرهملا

 مئانلئماشيأ ب اذجو بذاوج عمنباو ب ذاج ىهف تيذج دق اهنبا لقاذا ةقانلل ل اقيو قي رلا |

 عزانسلا بذاصتلاو هاناهتعزاناذا ئشلا هس داحو هتماع ىضذم رهشلابذدحو ماسو

 ةيدحةدحاولا لخنلا مهو هو راما كي ابراء بذسااو ريسسلا ةءريس باذن الاو

 بردا عبو بجو برج موقو برج أوه: ل د رلا بري دقو فور عم برملا «(ب]
 رشنلا ىلع بارارابوأٌرطأم *« نغاضتا.نحلطصا ل.ةناوانمفو رعاشلا لاف بارج

 برجا مناك بك اوكملا نماهفامل ك لذي تممسءامسأ ءا رملاو هللاثبرح لجرلا برأو

 ١) )برو برجو : ةي رجأ عولاو ةحئشت ةّماعلاو فوزعمباركاو ةطويتمءارر ضرأو اهل
 مولعمرا دم ضرالاو ماعطلا نمسب راو اهلغسأ ىلا اهالعأ نماهذ راغب الا نكأ رخو

 مو داك ًاورومالا هم هوس دق ىذلا س سضملاو سرا ل مم بّرحلاو نابرجو برج عبلاو

 ةعرز ارمسك-اندب رجللاو جفلامهب تماكت برعل اَنأ الا ال_ءاف هلع ءارلا ترسسك ن اف َن
 . ١ اهبورغزاندلا قاعت“ هيرتح ىلع 3 ةمشرج نءرابلا ءامردت . رمش لاق

 ءايرجلاو

 أ

 ْ زحارلا لاك مذضلا لجلا بداشجلا وامن ن دنتجلاو



 ل يحل ماس سرا
 ابحمالواذلال لمأ اش اعانق سأرلا ىدتك !ىتح « ا اْونأ تدل اقرهد لكلا زحارلا | ظ

 ىذا هطسو ضان اثمو ضو ىفغقجا اذا« ءامااكاذكو اًواجواوهّتجا سانلا بانو ١

 نيعنمةبهاذلاواولا نَءيضوءءاهلاو اضيأةبثلاوهو غ فن اذاءاملا هسملاٍب وُ ْ :

 عجريىأهبلا با ىذلا عضوملا هنا ةملاوام اوقا هلصأ او ةماقا ماق.أ مهل اوقف اوضوعاكلغفلا|

 دائم لزتملل ليقامناو سايل باقم ترملا الفذ او ىلاعت هلوق هنمو ىرخ دعب ةّرمهسنلا | |

 دئاضلاةلابح عضوم اولاكا ع رو بانا عجبا هاجرت عدس فورا متل

0 

 : هناهذ دعب عر انابؤثو انوث بوشب لححرلا انو اَوُب بايللاةيحاضا لاقي هنوني ا

 ٠ اناصمارتهما خش "للعا ع اانكلا علطتو ىمىوح ْ

 )0( ىءاطقلا لاك شرعلا دنع ركملا مف ىلع قسما ماقمباناورعولا يشل عي |
 اعدل ورعلا تحن نمسا «. ةشبشورعا!تاداثمامو ٌ

 بان ًاورمخ هللا ددعن مةيوما ىلا عتو لراس هللآل اق ةدوثملا كلذكو ةعاطلاءا زجباوثلاو|

 رافكلا بوب لهو اهتهلوقو هب نأ هلأس هب ائتساو هندب لصو ههسج ملا عسجر ىأل جَرلا
 مونلا مريس ةال_هلالوة.نأر علان اذا بيؤثتلاو اوز وح ىأنواعمءاواكام
 رعاشلا لاه ةسعاوطلا_فصو نك لجر ماوه باوثنمعوطأ للا ف مولود |

 انس عطا ول ترص # ىنأعبطأ تدار هدإا تنكو :
 ءاوسهفىتنالاو دل! بدت تأ عاَو بد”لجٍرورطملال وأ نوكن ةديدنشلا عررلا يئاثلاو

 هنم لوقنهنأ مايل خددق لجرلاناكو أ اهب ل ددقفأرما تاك اذاكلذو تد .كسلا نبا لاق

 5 رات شذ

 لابتي وز هي الوم حولا رج ومطلق تأ يتونا (ب) ( يرض )إ

 | رمش لاق هزممالةدرسعولأو ىردلاةيأج |هنرق عاط نيج ةبسظاا

 مالها اهم ٌرسأ ىف ةحاصن « « لوذخ ىردملا ةبأ ضعت :

 هك .اغنوكيعلطي املوأ نرقلاّنالئردملا ةيَأَج لب ةامناو رصش مال_بلاو ليج ةحاضو

 صاخعشلا ققدىأريصلا باج ل الا تدهش ن نالذل اًةيوامتسر د ىلع كل ذب هق قدي من

| 

 عريس سس يت سل

 ك0

 بنما نإ بج أريعي و بابحلا نيب بوم ”ىصخو عطقلا بلا (( بيج )) ينأجو ىل#
 زارا لاك. مهلغاذاموقلا بج نالفو ماّنِسلا عوطقمىأ

 زرغمو» ىمدالا لاف عارذلا ىف فءاظولا لصون ةينماو نامي لا نم خرلا هسف خدام ةدملاو

 بي2 سرفلاو ل_جرلا بوقرعو دما اةسيكر لبييخلا غاب -ناسبحا اورفالا ففظولا |

 ترمكلا لاق بذا مسالاو بدت هسيفو |

 بلاي !نمتزفواني ز « :ةخداش باسحالا ررغنم تيطعأ

 تملا 2 معسل

 ظ عارهللاو زحارلا لاق بحت بأ هت لوقت ب سكلا بأ, اورومالا قرتصلا | ظدلغ

 أ لضقلا سانلا بج دقو ٍبابحلا نمز اجب لاقي للا عيقلتاضيأ بابقباو سدلت ىتلا باسلاو

 ئَث : يضاان باك او قب رطلاةداجةسيملاو بهذ ذنالف بج لاقي رافنلا اضيأ ب ديلا ْ

 4 ها اهروهتوركلا تنصب ( لل

 ئوانم



 كاي ىناثلاو فلاي لالا( 1١
 ةدايززح-ت ضعي فدجويو ها

 الكلاسءائااورخ الاى

 (بون) (ءابلاباب) 28
 | بعثلاو عرولا نست رمذ ةيعثلاو 0

 ٠ لافت ننال اع نءمدلا بعثت او ىقثملا ف ىرح ءاملا تهت ناو ضابملا بعاشم دا و فلاب

 ّْ (بلعن) د3 سيف فا ام هنمىرجم نأوهو بد اغسو بنان كرك وف ىعمالا

 دشنأو نايلعثرك ذا او ةبلعثهنمىثالا فا كلا لاق فور عم باعثلا

 ْ نااغثلاهملع تااننم”لذدقل هسأربتاملهذلا لو برأ

 امو باعث تاذماللارسكبتبلغتم ضرأو رعشلا ام هرثاطت ةفؤرعمهلء باعثلاءادو

 ضرالة رد ةءماولا مك بلغت ع نمن وك نأ اضأ ارودعو ةلاممت» نءوهف ”هلعُمم ض رأمهل وق

 ادا رح لاعثلاو ناسا بح ىف لخادلاعرلا فرط باعتلاو بزاقعلا هريثك
 نب 0000 يانور طلو مدت ةءلعتناتماعئلا ورمل انيرح

 رعاش كلا لاه بدنحت نب ناموز نب هلو طنب ةرطف ْ

 ةيعازلاة مالا حابخ لاق »# ىذلان اللا كأن“

 || ةكم وي رطن عضوم ةسلعثلاو نوب اهيلاريجي نمور ع نب عسب سن ا"هلي دج ب دج أو
 له نادغت عملباو هام دربمخ سءشلا هنمدتال ل مج لظف نوكب ريدغلا بغلا ( تغن ))

 نكسيدقو . جاطملا نانغثب ةعشمشم رغاشلال اف نالجنو لج لمَم ناتغو نآثنمو تس

 ل عج منضلا بقثلاو ب وةثلادحا ا أ محل او تام محبا الد: ناغن

 ردوةراك-الدش هتبقثو ايقثئثلات بق هبيةثبامْقثملاو يقث لغاضتأ عميد ةسقث
 دوعتتئاشي أ لاقرو عبك ذ ذترانلا تءقثت ولطلا ةيقثاذا دلما بقثت وابوةُثم ىأ بدم

 وهو يد دقالملق داذز !اذاق لددق لق اًمشدوسا اذافهدوعنالورطماذاكلذو يرعل

 رءاش يقل فاقلارسكيبقثملاو صوخأ دق هةموخ تغاذاف لكؤد نأ لصين شح
 هلوقا كلذ ىع م“ سدقل | دمع نم

 تودعلا صواصولا نيدو .« :ىزخا ”ننكوانسا# نيرأ

 ظ ركل انو اوس ئآ كتان باهث وأن اهتسقثأو تدقنتا اذا ةياع رابوقت بةثتراثلاتمقنو

 ْ 0 .وةلاو بقانىهف تززغىأ ةسقانلا ترق

 ايلثالا ضيرعتلا نسحب ال نجارلا لاه صقتتو ترعلانحّرَصاذااسنلث هبلث 0 بلث ])
 ٍ ا تلئالاوة ثم ةد_>اولابومغلا تااشم او ||| رمس

 | تاغرئاثتو مرهلا نم بان ترسكنا ىذلا لت ار شكل انتلثلاو . بائالاو تلثألا ةسمقي |
 ْ هلا ئمصالا 5 اساثتريعيلا نلت همر قل درقؤ در دلل 0 ةماث نت ”الأو هنئذ

 ناثالوزاعال" "طم نم دراتنو -لذيلا لابعلاونأ لاق لثسم ىأ بلث جرو قرفلا باك

 ريوج لا نيمدققلا قد ث:ءىأىوشلا ةبلاثثأ سها هنسَو

 .٠ اهددح مركلا ف رعيال زنا سودع هب ولا ةبلان ناسغتداودُقا
 عمجنو بايثلاو تا وثالا هحاوَتْؤُثلا (بوت ) ناس ذوٌْئط يبدا ومساتوبلثلاو

 ةزمهلاو لقشتستو اولا ىلءةمضلاّنال زم بون ل وشب برعلا نطغنو بوث أ ىلع اهلا ف
 لاق لاشملا اذ_هىلءءاجام عسجتو قؤشأو قاسؤرو دوز ادكاذكواهلانق>١ىن_عئوقأ ||

 زجارلا



 ناب (نعل نال (ءاثلالسف)

 || هناكرقدفا لجرلا برت هنمو بارتلا هباصرمسكلاهئشا برتواه سفن ضرالا|ءانرغلاو نادرتو |
 [|| برتتفاس رتكئشلاتب تواريخ تدصأ ال ىأءاعدلا ىلغءوهو ادي تيرتلاتب بارئلابقدل |
 مهخأ هناف باكل ااوبرثأث يدحلا فو بارثلا هيلع تلعب ئشلا تب رتأونا رتلامريطلت ىأ
 ةقافلاو ةئكسملاةيرتملاو بارئاار دقي لاما نمهلراص هن اكى نغم ا لحرلا برتأو ةجاعلل |

 اضي أةيرتععب روب رت ةدح اولا لمانالا تابرتلاو بارتلاب صال ىأ هب رتموذ نيكححج سهو

 توب رتةةانو توب رت ل_+وداو مسا ةزمهلامم هد رتو ثداضيأ ةيرتلاو بارتلا,تءاياذا

 ندو امتدا ىأ هذه برتءذه مواوةوءاوس+ ف ىتنالاو رك ذا بارتلا نم هلصأو لواذ ىأ
 رعاشلال اه . ةؤدنثلا ىلا ةوقرتا!نيبامردصل | ماظعىهو بئارتلا ةدحاو ةسرتل او ٍبارتأ

 ”يمصمالا لاقت ةماهلا نم بي رقعضومءارلا حب برتيو . بورتلا ىلءاهايدث ف رشأ
 ب راس هءاخأب روق رعدتعا وم ةصم كم فايل ناكو تدع و

 بغت( بغت بوءتم لةئالو بعتمو بعت و هذهريغهبعت أ واندعأ اعل بهذ 4( بعت ]سي

 لايقيو ل_ءوف هلال فو رصموه هيو,دسلاه شخجابلوتلا ( بلت )» كلجابخترسكملا
 اعدجا اون ءاملا,ثفدت م اهرشاونراعمرهتاذو .سوألوقو بلون مان انالل.
 ب'التاوةس السلا مسالا وماقساانايشلتاىهالا ب'التا وةراعتساوهواسسد سعي

 دسللاه هسأروهرد_عماق أر اجلاٍب 'التاوىوتساو دما اذاقد رطلا

 8 و2 بأ الت او نم_درقلانم « ةناعتعتر وهم اهدروأو

 هلم بول كاذكحسو هب ومدنلا ثي دا فو باذلانمع وحرلاةد وتلا( بو

 باتدقواباتمو ةبون هللاىلا بانو .موعو ةموع ل_مةيون عج بولا شسفخألالاوو
 بو. نأ هلأ -ةياتت تاو هب ولا هلعغت ىلعدب ودا | هيويدس باك ىفو اهادقنو ه_لغهقلا
 لافءانثدناتلاءاه تيلقناواولا تنكسالف ةولعفوهو ةوقرتل-ثم 5 وباتهل_صأتوااثلا و

 سا رقةسغلف توباتلا ىفالا نآرقلا نمئ:قراصنالاو شد رقد خا فاتت ل نعم نب مساقتلا

 ءاهلاراصن الاةغلوءاثلاب

 ت.مكلا لاه يأت أ ةدح اولا ره بأثالا (بأث) )» انارسن)

 .انيسرطغتملا بأثالاسشدك « ركمىف لوامملاانرداغو ْ

 || لةئالو تلعافتىلعتب ءاشت نم لوقن"اب ولا نمكدعأ للا فودودس6ءان وثلاو
 بدن ادلاك ب: رثتلاو قمقرداعمالاو شركلا ىمغدق مم برثلا ب م( تاواشت

 فاغشلا ن هفغشااك برلا نموهو هلع بررثتال لاقن موألا ىفءاصقتسالاوره_عتلاو
 دمرسمونب اقمار بترو: « برم ضوتع مهتعتوفعت ١ .رشولا ا
 هللا ىلهلوسرلاة لم بركرود]ءفهملءع تذقأذا ىععهماعتد ردو هءاع تبترث ىمدالا

 اشاتسا ءارلا اوصفاهناو ةنير دما ىهو برثي ىلا بو فم ىرثأو نرثي لبن ءارفلا لو هيلع
 فاصراابدودشمىأ م« فوصمهضسىرثأو .دشناو تارسبكداىلاوتل

 ارصم باك نم يربت !"ىقرفو ىقرث بوث لاسةي ناكن م ضب باث ةسقزألا 2 بقر
 نابع هعجو ىداولا ىفءانا!لماسم كي رصقلانبعئلاو ةنرفلامعتءاملا تبعث( بعث ل ضب

 وس وس ب

 لل حاعج 5



 ' فاعباتغانزوباتثا(؟)
 | مسنلارتكأ فو لاهرادخلا

 وهو ديدن طوضم نأ“ او

 رخآىل: حاسستلا ىدنرسع ند

 هليقام

 رثعك .|ةاسورمان زون( 92

 ها ريسنكسا اذ

 عجب أ راهنلاريستنأ بيوأأتلاو لوعف ىلع بووأ ةةانهنملوقت تهسقاقرب ايدي بوأ ||
 قاشبأاو نمسبهعم لاب انسانا لافءنالو مس ىأ هعمى أ لامج ايو للا لزغتو :

 بوأتمان أف ل-ءالالو تم تْمج اذا تبق ثديزونأ لاهو البلم-يتأ اذامهتيفأتونالسف ب :
 الام دال اباهالاو نع عجب اوابام برها ةيغأو تختم أت «(بعأ ) بأتمو||

 ظ بهأ اولاه دقو دوبعو قيفأو ميدأعمجدمتو قفأو مدأل ثم سايةريغ ىلع بحأ عم او خباب |||
 ْ سانق وذو مضلان ْ

 نب ثردا نبهقلا دبع قااشيأو هو ةبلدقتلا قدسالل لاقي 06ه 6 رض
 قدزرفلا لاك ةرمدبلا ىلاو باطل اد.عنب ثر-|نب لفوت ْ

 لءهمنبالاق عرضلا امداق نا: انأو لا (ب) «(انلارسسعن (

 تاكرع هب تأت لونيبنانأوف ةقاذلا ىلخ ليقم نبا ى ؟م-ةدسعولا لاه ا

 (بث) مالا فز *:
 ليج ل استلم ل ممل ل ل سم سل ل ع سس صصص م ءاخم معصع دم رع حس مصلح لل سجل حل ههه »ج

 : نم أبو لك نماوءاس لاق «( بدأ ( ماعطلا هتشت ملاذا اينوم تحصأو همالو

 (ئ عجرملاب املاو فانلاباوالاو اناإو ةيوأو ايو أب وزد عجر ىأ بآو ةسحان لك

 ظ ساشا لاك س3 متقاو لغتان[ لم (1) باتاو
 داو باتو مهلتاقزرو *« هعفمهقانأفىّ نمو

 تدآو ةنالاعب رسول اوةدفءابو اولا نول موقو ةدسعوبأ لاق ةيوالا عسب سسنالفو
 رعاشل! لاق ريسسلا ىف نيل رلاو نيددلا بملق:ةع رس والا او تءاتىف ةغل سمشلا

 ْ ) ش  مدانرب_غهتمنادقةسو #0 0 يا

 حارا لاف ةيراج مسااضدأو هو ٠

  هيعكلا ل هأ بت هيك ةمركم هب لاح ةنر أح هس نكمل

 2 دا هنعدق |ىطررع لاه دح او جاب لان اك دحاو تاس وه لاقوو انسحمهلغتىأ :

 رديلهأو ني رجاهأالضف.ناكو مقل مهند ةيوسنلادب ربادحاوانارب سانلا لعجأ ف ||
 اظوفحمم ارأامو ناس اي ءاهزر ناش رات رع دكه قرت 08 ترئانلاو :

 رعءاشلا ل ةمنا الاف جاودراللهب ١ اش تالا بو ا برعلا نعال
 م

 انمالاو د1! نم ريل ظادم 35 باول أ حالو ةسسخ أ لانه

 نمئئاذهو ةفلسمفانص أ لاقداك هيؤيمباو و هتدخت !اءاويتيوستو زج لهدرف ولو ْ

 ريوج لاه عشان بنيغسنب طرقنب همس وهو لبر مساةبدس ( بم ١>) كل لس ئأكتبايأ]
 ا عقات ةبدءراج نممد راآمو « امةلابنمقلا ةسو دنمانأ اًنسدن

1 

 .الفلفت لنا نانأوناهل * ةيشعره فارط أ ىلءتّرخ

 ١ مهوتو در وب سوو يعمل

 مادي تيثوان ايتبتهنم لوقت كالهلاونارسلاباتلا (بت) ميملا نمش ديم ءابل

 بارت تاغلم_.ةيارتلا (بن) ماقّتساو ًامهتىأس الا بتتس بتتساو مهوكلغأ ىأ بسنت

 || ةبرتأ بارتلا عجبو ( ؟) تنرتو بورتو بازهتو ءادرتو ديرتو برتو بيتو بر وو بار فو
 هس سم معسل سس

 نابراو



 ظ

 : رالاو اطل يرالأ ةاهلدا زادت طنز نالذو ا نع فلاشي

 آل لوقت ةواغ-الةيرأم لثملافو : «رامشرأت دنراو انا بب|تازلدتو ةجاطااضيأ

 دةيشتلا برأتلا ىيصإل اريكس ملامان ىأاب رؤماوضءءاطعأ لاشي ب ”رؤمرفوملكو 1

 1 ل (قاالالسن)
 ا 0 ا ردح 500 نوي دم ىاخازلا عج

 ]| ديعسلاه لاجرلان ءةيدالا ىلو ريغ ىلا عتهل ردو انوآ برأب رمنكللا لج رابرادمل
 ٍ لاقو د اذا اشي رهدلا برأو هوندملاوهريبج نبا

 ا دتكلا لوب #لراذلا فرمدم #2 هكلتددعأف رددلا برأ |

 | كبارآ تطقسى كي دب نم تبرأ لاسقيو هؤاضع أ توق ان اذا لح لانس ألاضا و

 لايعلاوبأرعاشلا لاقو برو هذ هبفاريهبداصو هب برداضي أ نئشلاب بر أو ةصاخنيد يلا نم

 ترآ مهفليوغو» « ادعالا فث :اوط فلي

 ى- لت الى تلا ىهو كم د_ةءبرألاةءاهماكج ا ةدّعلا رأت وةدقسعلا مشلابةيدالاو
 هرقواضي أةشلا سرأتو رطخلا ىلءسيرأتوحادقلا برض ليةم نبا لاه ال- لت

 ىأ مولا ىلعتد راوددشتو يأت ىأ "ىل_عنالن برأتو ىحاعيف تن رأ:لاشو ردا

 لم هنمو عضوه برأمو ْبدْؤم ةرهب نهد تفل سفن ه دبل لوق هنمو تبلقو مهيلع تزف

 رجأ نبا لاق ةزمهلا مضي ةيهادلا ارا الاو برأم

 ' ىركوبج مب تءاج ىبرالا ىه ب انهناتنشيأو ىللىسغالف

 فتلاوهنلا مضنا ىأ بلا بشأتن ف نالفءاج لاقي اًضأاوشتئاواوطلتخام ولات ظ

 ريصقلابزالاو ىلابزالاوس زا املا عهباوزمهيملاعرو باز رملا بارما

 دريس كلانسسالاورع ولأ( بسإ ةيهادكأ بز رح بْزإ لح ر*ىبا را 3

 ثرااولاهام ةزببصو اولا تليق تالا وهو سيول نم هإاص أ نوك. نأ لحن وتسالا

 سوا لاهو هباعوهمالابش أ هش أي هشأ( بشأ ) تودو

 لطابب ىفوبشأ:اولعولو ه. اهنولي نيذلااهبف قيشأبو
 عيلباو طالخالا سانلانمةباشالاو ضعي مهضعب تطلخاذا موقلا تش اضيأ لاقي و
 ةغباذلا لاف بئاشالا

 بئاثًارمسغناسغ نمل ئابقا مه تْرْعَدق ليقذا رص هشقلو

 ىأبشأ ص معو تفتلاىأريسكلاب ةضمغااتنشأو موقلا نيب زب رفا تيشأتلاو هيلا
 هنالف همق تبرض مهلوقو هذ ىف عب رصرجغ طواذخىأس كتوم نالفو تش ددعو ف

 اهقاسواهعجحايل اهئلأن واببلأي لبالا بلأ» اغلا( ب أر سانا يفا احلا رد

 ' : ةيؤرلاه نيعقحتاوناك اذا بلإو با مهواوعمجتا وبلأتو هتعجاذا شلات بلأو
 نتن انكو لس ف سانلاف 3 "ايل انيلع سانلا عاد

 ىلذهلاةيوج نيةدعاسلاف باومدو لاس ضن رهأا يبل لاو مشلابةبلالا كلذكو

 هفنع ادن أن هسينأ (بنأ) ر مث بلعتلا لاثمباأتلا و. با ورااريتقلا مهساماربسم

 مسي سار نمط اغل ا ملة

 ديدشتلا انه سدر أملا مهفط اعم

 سفلا ضعي ىفاذكق و اود د



 ىلئ ىأىنع؟عىلام هلوق(١1)
 ناك اع هلاسرمغت نءهلوش اذهو

 ريغت نع رشا تناتسا مهدوهعت

 لاف هلا

 هبلعنام زلم رمعي نم
 ها لاحىلا كاحنمسلةّدلاو

 هليل دي همي انهت اورلاو ىوانم

 ىلاثااو جحفلاب لواالا )9

 ما رسكلاب

 (تبأا ابابا 2
 ||| لاجرالو اءتاه لثم امئاهنينًارملاو نيل -رللو قاه لثمءاسلا تايثان قاهةارمالو تاههاذعم

 ْ لحراب ءادتلقاذاو ءانلا ماقم اذه عج ىف ةزمولا ميقت نيتاهلثم نيئاهءاسنللواوءاه

 || ءاهقأرمللو كا هواك اهلثءمواه عسمعلاوامواهنينثالإو كاهدانهمناك ةزمهلا فب
 ةغلهذو فاكلا ماةم ءاك اذهىف د زمهلا س2:نواهوام قاهو لاه لاثمءانآلد ريسكااب
 عامجال ف لالا تطقسأ ًاهءاص أوذس> ىا عه ل ئمةنك اسةز مهبل رارأه ىرخأ

 ءاسنالو اواه لاجرللو اعاهلاثمآا هني أرملاو نيلحرالو ياه لث م ىاهةأرمالو نينك اساا
 الأ لعءاهأ امو ذخآ امىأءابهأ ام تلق فلا ءاهّكل ل بقا ذاو نيكستلابنعهلاثمنأه
 || قايكلا دشنأو فولتو فسأ ةلك ىلامءىهانمهل وق( أه ١) ىطعأ ام ىأ هل_عاف مسي ملام

 | )١( ءبيلقءلاوهءلعنامزلاّرم هنغب رمعب نم ىلام ىهاأ
 ||| تأبهتو ةكدهءىه أس الا تئهديزوبأ. ()ةئمهااو ةئسهلا نسح نالفو ةراشلا ةسئمهلاو
 يهعتعه لاثمزههلاورسكلاب كل ته تلافو مهضعب أرق شفخالا لاق ىهعاومت
 0 هتلصأ ىثلات أهو كل تأ.

 ديالا عام قشابلاهبشي جداول نمرب اطْؤي ؤملا 09 (ءايلرسف)

 ءانملا لثمأثرللا (أ ) هاورشؤي قبب ايلاىفام لاقو ىنابلارعشلاىف

 ا ل-.هنوحرزىلاودءام «' لواعملا ًانرلاّت اك 2 رعاشلا لاق

 ب ب!
 | :نالاورعوبأ انأوةهك افو اعتقالات ىرملا بالا( ببأ ) ( فالرس)

 هبانأف وهلا ة يزهو باهذلاًايبتةيانأو ابابأوابأ بوي بأ ديزونأ  نطولا ىلا عارتلا
 بتالا (بتأ )) ايهذبلبأواهثك ىوطدقخأ ىشعالالاكو هزاهج ف ناكاذا

 بولالا عبو بيجالو ”مربغن ماه ةذعىف ةأرملا هيقلّتف هطسو ىف قشيدربو ب وثوهو مشنلا
 هرههظ ىل_عهسوق بنات لاقيو .هتسلف بالا اهتسل أ ىأىهتتتأفايتتاهتنتأ لوقت

 ْ |[هميدأو بي دأوهف مضاانلجرلا بدأ هنملو#: سردلاو سفنلا بدأ بدالا (( بدأ (

 زحجارلا لاف بحت بذالاو بدأت نعم ف تدأتسادقنالذنءاو نتا
 بدالاب اهيزأ أ ىح * بولا لود ىدملا ىعمشب 000

 ىلا مهاعداذا رمدكلان مبدأ موقلا بدأ ردصماض:أندالاو طاشنااو ةءرملا“ىزالا

 ةفرط لاف هملا يادإاب دا الاو هماعط
 راف بد الاىرتالا « . ىلفاوعدنة انشا ىف نخ

 ةيدأملا ماعطلا مساو. ديزوبأ | هاكحابادياممدؤي هماعط ىلا موقلا ب دآاضدأ لاست,ؤ

 اباقع فصب رعاشلال اق ةيدأملاو

 بد املاضءب دنعقلميةااىوف « . اهشعرعقىف ريطلا بولقت اك

 نرسم ل جرواض بارأو بارا عبس ىلع دوصحلا لاقي وضعلا برالا (بدأ)

- 



 (ءانهلا لما ١د 59

 دير -ىدعلاهءادها هنأ نيل أو مانيل هنكستو كفكي هيلع
 ربإف دل ىلءْنيقلا لمح ع اقول ا جز ْ

 (ةادهملا سلا يلع ناك ىلا هتلاح لعكأ هتئددهم ىل_عانالف تكسص 2ك .- ومالا

 نالئاناتأو ميلظلا ةيسئم ىشعأدعأ زحارلا لاه ادهل!نببدحأىأ أدهأ5ل-رو ||
 نالفانانأو نويعلا تأ دهدقوانانأو لالا سانلانكسامدسب ىأل_>-رلاتأدهدقوا[|
 لاسألا ن نم عدز زد داعي ىأ لسمللا نما ده دعب و لمالا نمءدهدعن وةموندعدءاساذا اءودحأ]

 تأذ-متو .:هطقاءذهئشلاتأذه ىمصالا 4 اذه , اومانىأسانلا أ ا فامدهو| 1

 تعطق:و تد_بىفةحرفاا :

 هآرويدربلاءأر 1 "ىعمدالا توموأ ةطقسو رض هنمسانلاو لاسملا بدصي ىأ هلمعف ىلع |

 نؤورهمم-هذ موقلا ىرهو ريكا ا, لامار هو هلتةيداك هلع نشا ىأا ءرهأ ء |

 نافعنب نامع ىف رب ليةمننا لاهو :

 بالاومالاوهلك تفاحاذا « انحلادب ناد ىف ا نيثورومأ مو ظ
 اا تالا هو ءارفلا ع نع ءأرهف ةغلدرولا ءأر هدأو بصالناو ثءغلا احلا ىئعيأ ٍ

 اريح صيلاقو |

 لئاوالالباهتقرافو « لئاصالا.نأرهأ اذا ىتح ٌْ

 تدسج اا ذاةئرهتهنأ رهو هنأ رهو اءرهم_لا تأرهو ءاملا ىلا حاورلا درب ف نرسل وب
 اذا !ءرههةطنمىف ل جرا ار هدي زونأ .«ىرهملوهذ مظعلا نع طقس ىتح اَرهتفهجاضنا

 مظلانءاره قطن هوهوأطخ ىف هنهرثك اذا مالكلاأر هتيكسا نب الاكو جيبقلاوانلخا لاه | :

 رزنالوعا ردال ىش اوما مبخر « قطاسوريرطالثمرشناهلا . ةهراوذ لاثو |||

 ا ممحالان ع هب تزهو هس:متتزه لوةتوي رخل اوزولاوءزهلا ١*( )ا

 زهي ىأنيكتلابةءزه ل جرو دبز لأن عةأزهمواءز رهاضأه.,تأز زهو هب تاز متو هنأ 0

 0 ها ءاتلابأتمت اولاكاع رو عطقتو ىل, بوثلا أ هت (أمه) سانا زهي كين رختلاب
 شفخالا نع هقفو هقذ ل#ثم ماعطلا :هئلذكو اًئينهراص ىأةءانه قذه ماعطلاو ئه :

 ِى أ ماعطلا تائه لوق ومو ءاندو ًانهزومهملا فهل ارمظنالو ىف ذود مو أنت ماسطلا ىف انهو لاق | ْ

 ديزوأ ًامهلاكلو ء ىهوهف بهازعسع غنم ك.تأب أ لكو اني رم ائينهءواكو هيت أنهت

 ريعبلا تأت هو لاق #نم عبشتنأري-غ نم ل_ةدلا نماطدح ثد ءاعأ اداهمشاملا تئنه ْ

 اضيأهدنهأو هأنه أ لجرلا تأنتهوةءودهم لاو نارطقااوهوءانهلايهتسلطاذا( ١ رنعآ
 مادو هنلع ىأ أنه أ رهين ا نهود اطعلا نحو سسكسلاب*نويلا مسالاو هتيطع أ اذاًا نه
 فالخ ءنهتلاوئرقل ئأرنسكسلا ئنبتل عمال لاق .ًانهتلاشن اهتيعسامن ا لئملافو لد أ] |

 نالف(أ و 0 هيزعملا |[ ١

 وهاادعب ا

 ملا مضي نو هملاو هن هتانزأ اذا اريخ ههتؤهدي زونأ هني ىزبب لوم هماعلاو ىلاعملا |||

 : زمهلا ريك لدا وقو ش ةماعلا وهم زججارلا لاق () ةعساولاءا را

 ل حاعح /

 ع ,رهاسهلةّرقءذه ىرازفلا نع لاف تكس || نبا رع

 2 ازهر هنأز

 | ىلا ا هيوهس ىأد_سقتبءوهل هاو لجرلا ءاههنم لوقت ةمهلا دمعب ىا فلاب «

 نوناامذب ىأ هؤنهأهلوق( ١١

 ند ى عب ل_عفأ تاعف ةزمده

 تأرقو ونه أت أنه الارصن با
 ةدابزبىو اثم هاورقأ

 ىرهولا لءج ىربنب الاف( ؟)
 هدم مهر ًاوهل_هذىفّناوهم

 هرك داذكو ”ل_ءوفم هنرو نال

 واول نالةدئازهواوو جنبا

 تانى د نركحجال

 هدم ارك دادسقو ةهدرالا

 هرك ذبل امموهو د.عيلا ناكملا

 كلذ نعل فغدملاو ها هيرودس

 حرش نم أ ىرمهوذلا ع.نو

 قروك ذمهلو أو نكما ىواذملا

 قااريغ س .ومانقلا عشت ضد



 (ًاده) 1 '(ةزوموملافاالا بال ١" عم

 هنأضاو لوةتو مضل! ىلع يفرداصا!نمام_هاوسامو نا ذاشن ار دضم امهو نسوا ! ْ

 ةدبلسوبأ لان ؛ ئذولا ةماو مخلاب“٠ انضولاو هتبلغفةءاضولاب هتزخافاذ اءؤضأ هنأضوف |

 ءاضولاب ا,سلو يركلاقلش .« ادنلا ناشي هقحلي ءرماو رعاشلا ىريبدلا |

 00 فيا لاء ارسارنرا طوو ًأطو ىل-رباوشلا ادكطو ) أطول.

 نما امانا ةامزالالاث وكت ال واف لعام رهف. لعفّثال امهيدسعتاعدبن ةتتطَةساك

 ةئطاولاو «ةمطول لةنالو ىلح ربهناطول دقو امهر "اظناممبفاوخ نمب دعتمامهتاوخ ا نعب |

 ظ راضى ءاطو ٌوطويعضولاز اوطوو قير طا ممول لال دياوعس هلياسسلا مهثي دعا ىف نيذلا

 ىئوامئرطو هدجو ىأ بك را أ طوتسادقنالذو ةمن ءطو ل ةتالو ةئاموانآهتأطؤو ائيطو

 .ذواولا ن نمضوعءاهلاف ةعطااو ةعطلا ناثةأانلاو ٌءامااو .ةءاطولا نيب ءىطو

 تءمكلا
 بونوذرهدلاوةأط ىلع ءذم » امو انام أهراكم ا ىشغأ

 |ةمضشلاكاشبأ ىهو مدقلا عض ذو.ءةأطولاو ىنءجاذهو ةثط ىلع ىوريو ةئبل لاح ىلعكأ
 ئثهلمعف ىلع ةئطولاو ءاطغل فال ءاطولاورمذم ىلع كت أطو ددش ا مهللا ثيدلا ىفو
 00 دا ةشمطو نملك أثالئحرخ أثيدس هللاقوةرار لاك

 | ىلع هنأطاو دبز وأ ةوثء'لأطوأ نءلاش. هتطوفءيثلاهنأطوأو ماعطلا نمبرضاضيأ
 أاوقفاوىأ هلعاوطاوو ىهسا هسعسا ٌيطاون نالفو قافولا نم همم اواذاةأط اوم مالا

 ظ ىعهلوق اهلثمو لاق تأطاو نموه هللا مّرحام ةذعا اًوطاو.ا ىلاغتهلوقىف سةحالال اه

 ظ امطو دمى رقو ءابارصيلاو عملا :اناومىأ ةانارملا هواه ةأطاومىأ د اءاطودشأ
 | ةيفاقلاةداعار عثلاىفءاطنالاو كمدقع نطو ءاذهو هنتئطو ل١ ىدقتب هنأ ط ولو امام ىأ
 ٍ | ىلع ”اكماو هيلع "كتءاماذبأة اكتلاو ٠ ءاكنالا ريثك هر .هلاثمز اك لحر 07

 | | فم وع حالا ”اكسنم نول ثد.تعأو أعرق رقو "اكتم عضو او ئكم 0

 | لصأواصعلا ىلءت اكو نو ْى ل | ةئم» ىلءهاقلأ ىأةلعفأ ىلع» اكان ى د هنعط و ساحم

 ظ هبلاتأموأ (.أمو )' ”تم4تصناذا* املا الن نأ تصوأو واوذل :عم ىقءاتلا

 ظ ىئانقلا شنو ةسفلائموأمأ هءلاتأموو..تمموأ ل الو ترشأ
 | ١ بحاوملااهؤموالإناكامو « اهريمأ ىم تقناف مال لاانلةف ْ
 ظ عقو لاقي ديذوبأ هذخأنمىردأالىأ هتثماو تتاكسسام ىردأ اه ىو بهذ لاهو
 ةصادوةيوغأ ىف ىأ ةئماوىف
 أ ئه كتف فعلا وعداذا لبالا,تاهأه ”ىومالا ( األ 2 ابارسممن )
 اكحادتما» ىلا الو* ىهبلا ىلء ناك امو دشنأو *ىبل-او* ىهلا مسالاو ب رشا تاسأبو
 | كلذكو قوف نمنيءاطقنب ةههمءاتلاب ىلوو عطقن بوث اني أه م( ملا لصف ىفركذ دقو

 | دثنأوههطقثرغ مكماعط أهو نكس فرغأج ديذولأ ( ام ميلاب وئلاأمهت
 ' ىجههرغ ماحم نم م عمعطأو هه م-ملعلدو ىفرومدازخأو

 | برمضت تاعج اذا "ىبدلا تأ دهلاقي كب ءأدهأو نكساءودهو !ءدهأ دد ©

 01010 اولا
 ىلع

© * 

| 



 232 (اضو] ٠ (واولالصف)

 | ىدنع4لاقت ثكسلا نبا: هنبلاتض هلا تضمنو كءلا ضم ىأ هنلاتونو كاملا ءانن ءهتالزمولا |

 ضان افا او .ءانآومء اسدار امسهضعب لافو هء :وهءوسصامودإ_ة:أىأ هءانومءاسات|

 ًادغلاو. انانثنعل وانا دغلاا هبت -ال نا لاشباك مالكلاج ودربل»ءاس لحال ىّد_هتيالوهو أ

 ره م ا ا

 ايظو لثتالو 1َتأضوو اًبيضوراصيأ لجرااوضو هنم لوقت ةفاظنلاو نلا ا

 ةالسقتاطوأ نمي ل انبأ :ؤضولاو' 080 رسول دا

1 
1 

 اكلذل مو لاق“ *لةفلاوءودانقتالا م ذااندؤقولاو هلا, تطخلادوقولالاقذةراتاو ١

 5 غيلولاد لوبقلا هرغلاكد ليدل اما ناتوبو تططااممبىعينأزر يدوقؤلاو ْ

 رن لانك "ولسه أنني معلا "ان دقو هصضني لا ذا ةءانإ همن ملا ءانأوابادغ ىلع عمال

 | رجالا ىلا دس اكلت فدع ءانلاميلع ران ونود "ويلان «عدلاثم ]أ

 أدودمسملا عبو ءاوًاروصقملا دب رع اوت ءابدا(أب») مسن |

 لتس ةئاموأبوهت وكاد كواهض ىضرثك اذاةءوومئهفأبوأب و :ضرالا تئبؤدقؤ ة شن أ 0

 ظ تأيوتبناو ةثيوم ىهف تأزوأ ةثلان' هاهم" ولاهذو ”هلهف ىلع ةثنتوو ةئرو ىهذ ةهانق هت 1

 هنلا ترش اذاتأموأوَتأَموَف ةقم ارو جفاانهيلا تابوو َ .وامتذيسونسر ٍ

 وهدا ضعءبىفاك هردص (1) اهتانرو ذوو ىىفهديتنتو (أنو (1)!ؤ فقال اثنا ىلا انأب وأ ناتو رعاشلا لاق
 نوري انرمسام سانلا ىرت نب اجو )ل رسكلا غل اال مصو مظعلا به هون أشر نو لوقت ةمانعلاو*ثرز هباصأو انآ

 هاا: ةلش أ ىالعلا تعمسو لاف لكؤت تبون منذ تلت مث قديدأر ارا ةممحولا قاطاأ لاق تيكسلا

 ألك ريف اطعب هضعب مزايو ن دن تح نعمو نيلب لمن ءاوف حرض حق ذيرقلا ةئيجولا لوي
 [ٍِض ردو رسكلاايءاجولاو *وحومووذوءّنب وو هس يرض نيكسل ان هنأ اسوو”هلم عفو دو

 ملغ لن ان كيم ثيدحلا فو .«اسكنابيش تركن شفت ىح نيم كور
 0 دولا ىفو شكلا تأتجو هتملوعت:"ابسو ل هناق موصل ةيلعأ

 |ىأ هلع و ىدب هنأ ودقو هني رضاسو قالت اوف : نب ءوجومنيشدكب

 أ هيكومفملا ظفلى هو 7 ةزافملاو ةكلهملا ةأةوملاذسعوبأ ةندوت موةلاءنالف دوو كنها ْ

 ظ انها قر ا ضرالاهيلعتي وساذااءيدو ضرالاهملغتأدوديز وبأ
 ْ ظ هرعق ب: اول ازغز « !دومن هز حصانا <يبأأ ا
 00 ديوب أد شنو هترقاعو هتبعاذا1"ذو لجرلاتأذو (اذه)

 باٌعس 1 كراس َرَد سف 5 ارشد تأذؤو ىحاوش ته

 كن ردا ل دق قءازولاو هت زول تو ذا رح :زناث هترحز أ ذتاف هنأ ذوو

 5 اًعيزوو : ةنرول“ ءاعولاتأزوديْزوأ هدعرصتةئز وأبك از ةقانلات زوو قل اديدشلا |

 ةءاضولا ((أشو )عال المات نودرقلات أزووارت ”الثما تازو ىدمصالا زك ت ذذُم

 لمان !١نهاوو قو ىلاهت ركل ضال دخلا 0 ليلو الفلا با

 ذوقولال وة دنساو ىةعن ا ةلامملااوعزو لاق 0 اوذؤ“وضولاوءاتملاودو ءوضولا ||| ل “<



 (أو) (ةزومملاتلاالا بانا 23

 0 هقلخ هفاءأذنأ :يأتنا ةعسوى ًاننمىأ ًاقتلك نعل لاش وأ

 | ثيداحالا ينثثن نالفو' أدّت .١ىأادك لغفتأشنأو ءالغلانن ورع ىأ ن عدم انةءاشتلاو

 | لم أشنلا ماجاواضيأو 2 ةنوأظاو رغضلا ةحزو ادق ئذلاثدالا ئثاثلاو اهعضناأ

 | باتنلا نم كن املوتا اشي أ ءشنلاو- بعضو تح اص لش“ شنلاكلذكو بلايو بلاط
 ْ | اثنين دوأ كرقو ىضعزوشنأو ئشنو م-منثيبشادا |ءؤشنو أعن نالفذ خف تأشتو

 | هباصسلا تاشثو تاعاطلا ٠ نءلئللا فأث نيام لاقي و هناعاس لوتأ ليلا ةئيئانو ةملحلا ىف

 لال ضو انه لامدغيام لو اةئيشنلا تنكس لانا هللااهأشنأو تعفت 7

 3 رعاشلا لاق هضرأترهظوءاملاهنع فاذا ةشيشنلا

 ا ة هيئاصن عقبءامملا دهعب ميدق #3 رثادةندنلا ىدانىفهانقره:

 أرعلا فش !ثناار اولا هلو ىلا هتالوقو .ضؤملا لة لسع هرحوفد عولأ لاقو

 ات ٠ انني ت سلفا هفاق عف ريماذاو لاك .اهعلق عفر ىتا نفل ىهد هاج لاه .مالعالاك

 | ميغ حجب رلاتءسشنندوهاعاو لاق زماهلاب عني رلا شنشتسي تنذلا تك لانا

 |قتغل ىهويلثموزعونأو هتعفرأصنئثلا تأ: قاسكلا (اض ): ايتو

 211 امو ىو الا ةدلتاوئأقتلا : اقول ' اهترحزةقانلاتأضندنا زولأت صصن

 | اذا اكتاهوكتا ةحرقلات اكن (12) ريصو هربا لام "الكلا ماظن هةقّرفتم

 ْ ىأ اكتتالو تئنه مهاوقو اعهنش د اوما |حرقئ" اك الو“ ةريو اب مقم لاهو انهت يشق

 ئه 09 قارهؤ قارأ لةءدكتتالؤ لاق.و عمجوبكباصأ الو تلث اج هلا أنه

 ًأاضرألاشيو نلتض نم ئمنام ىلا زامل ىفؤ عض لا ذا: وم :وةأو“ اهتز دانه مهلا

 ءوسع .ءايأ «(أف) أ اهتموهفهحضنت ملاذاء امنإلانأ هنن أو لدعف ىلع« ىو ذمعلل اون

 ميمو سيما دا لم اءانلاقيو دادضالا٠ نموهو طّقسء أنو ةقشمو دبه ضوماءو

 ام ضهتتىأ انزيم ءونت ىقواهلةذ يأ اهتزيعابب ةونتةأرملاو لق ماذا لها هيءانو

 هلوقو' ىفهعهيه ذأو هب بهذ ل اة ار هلام او رإ_7أ ىذ هعانأ لم للا هءانأو لَم َ

 .رعاشلالافاولةثتةيصعلاءىنتل ىأءاّرفلا لاق : ةيصعاامء وضل هحتافمَنإام ىلاعن أل

 ىد.كهلتقراموءاضقلاناح“ و« ٠ ناوهب .رقأىضقأ مال ذتول ٠

 دذعلاو نفكخب![ برضو و > اهمارب تراط نزرأ اضعالا ٍ

 عواطوريقلا ع ه”بزغلاف َلْراَنْملا نء م2 طوقسة وذ و دّمعلاو فكلااهتن رضلةثثافأ | ْ

 قااهنن ف لكاذك امم ثعنالث ىلا هل ذا لك ىف هتعاسن نءالباشيقرسشملانمهسقر ||

 هناءونلا ىف عمت ودع 17 اموب رش ءةعبرأ اهل نا ةيبحلا الخام ةننسلاءاضقنا د ١

 طهاسلاىلادربلاو راو حاب رلاو راطمالا ف ظن رعلات :كو عضوا ا اذهقالا طوقسلا

 نآونو اون أعسملاو' اذكءوئانر طق لَوهَف هن اطلس فاس مت عا اذهل ا ىلا" ىمدالا لافؤ اهئم |

 تدان" نبناذ >> لاه نائطو نظن ادعو ذدع لثمان نأ

 .اهتاولرطقلا 30111 :« اهباثأ رعت برغي و
 هل-صاوز.- ميلا روري-طاقلارلا تأوان اذا لاني هّتيداعع اوتو اثم جرا تأواند || ْ

 زوهواا



 2 كنز ١ ''...(توثلالصف)

 الأ ىأ اذه ىلع ل زئام لاقي تلح اءزنهملءتأزن اسك لا .ءارغالاو رشا قا مهن |

 ىردنالو ك مره نب مالءىرذتال كنا لاقيو علوم ىأاذكبءوزئم لجو هيلع كإحامأ ا

 هن ”رجزاذا ا نريعبلا تأ سن ( أت ا( )١ تدكسلا نبا نع لإ ةغو كفن ىأ كد ا

 ءالعلا ورع اد شنأو :5 دن هنأ ف كلذكو هتقس
 (هلازغلالظلادربفةوسنت « نداشئر العلا فشخ مأامو

 (سوماف ح رش ها بااطوب أر هلئاشا!) زمول !1ىفلافوزم ميال وزمهياصعلاةأئملاو 1

 المح كل ح زجدقن أد نه رضلادأ ال ليخ لجأ ن 1

 زمهلا لرتىفرخ؟لافو

 لزغلاووهللا تنعدعا_.دقف * مر نا لا ىلعتييداذا

 كءرءأرقيرب_فتلااذه ىلع( ١١
 عم هريسفت ىلعو ءارارسكب
 ؟ رقيد_لا هرامخا ىذا اربكلا

 اك ىلا

 اذه لوه ملل ٌيرم هنال ةموعضم
 حرمشلاو ةمس. احلا ىفام صخخم

 ىنأ اة نيدلا هنأ يسال وقت ” ىعع تاعفأ آوتاعف هنأ شأ كل ذكو هن :رخأكأنءيدلات او

 كلذكوةالكلا لثمريخأتاا مضاانةأسلاو ىمعيل- ىف هأسنو لح أ هلل اه ف أ ىمدالا
 هتعزو ةزخأب ىأ 5 دب تمير: .بهتسزؤم انا رهشلا اف رك : هل سعف ىلع ةديسقلا

 هرنؤد هام كنا ازخ ومال هتاعنج اذا نيدلا هنأ ذأ شس ف>الا لاهو ةرخأب ىأةئيسني ا

 هرمس ند مهلوق هنمو دود_مرمعلا ف ءاسنلاكلذكو لاه ءانهترخأ اذا هم دهئمتاسر

 : مظىفتأسنو ءاسثلا نامشغ ل قلوءا دغل ارك" ارملو ( 31مم«! درلا نضيف ءافالوءابننلا

 اذاض وحلا نعاضيأ ا هتأ سنو كلذ نمرثك أ أوأنيمولو مول اهئمظىف دز اذا ًاسن لبالا
 ني كلذو اهل. حلو دنع ناك أ ذاهإ_عأش مسيرلام ىل: امانا راآتقسنو هنعابترخأ

 :ًارمال لاقي ”ىدعصالا لاهو ءىبنةأ سها ىهو ىلسم> اهنا كي رق هس: .ة دنياه 1
 دةناهربو تس نيح اهنع»دي ودوأست ةمسشاملا تأسثل وهنو تسند لوتام وأ

 د ةسظ فصي ب وذو لاق باودلا ىف“ سنلا ىرج لاق هطق است

 ١ اهرارتقاواهؤ فن اهفرام دف 0 اماكن ىرهش تلد هب

 ةورعلاه ٠ سنلا همءاوءامع هتان نملل ا تأسنو هام رارت_ةالاو نعتملاءدي# سلاف ْ

 ظ ىسعلادرولا نبا
 | دودو بذكن ههللاةألنع ع فوفنكمتغ ءسنلا ىنوةس

 | ئئنلا تأ :كلوقن م ه”لوعغ ٠ ىسععل-.عئوه رفكلا ىفةدايزع ىنسااامتاىلاععتهلوقو

 | موقوئمأن ل جرو ليتق ىلا لوتقم لوحياكم ىسن ىلا ءوسنم لون هنرخأ اذا ءوسن وهذ
 1 لو ىف ةناك نم لجر مودي ىمنعاو ردصاذ ا اوناكم ماكل ذو دق سفو ىساف لم ةأسن

 محال رفص ىاهلعحاو مده اة مرح انعرخ أ ىأا رهان ان ولو ةءفءاضق ىل ربال ىذلا أ

 ةراغلا نم ناك مسهشاعمنال اهيفنوريغيالرهشأ ةثالثم لع ىفاوتتنأ نوهركيأ اك ١

 ! ىرغتشلا لاف ىهذمتدعبأ ىأىتب رست ف أ مهاوقو ملا مهل لصف

 ْ ١) تيت انأ تايهاسملاند.و .٠ لع شم نبي ىذا ىداولا نم نو دع

 ْ رءاشلال اه يرملا ف تدعا اذا لبالاءلذكو تدعاستو اهو رحت نعتاسلاو

 : اهريطن دارهلاك ل ئاوع « مهنا :!حامرلا توُفاوتااذا

 ىواذملا ىفاك نيدلاهيدارملا( ؟)
 د_2 لاهو سوداقاا ىشحمو

 ليلقءادرلا فم ف نالف لاقي

 حاصتلام رتمو نيدلاو لابعلا
 ها موسكلاهدارملا ل عج

 انودعباوصلاىربْبالاق(؟)
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 مضلا ةيئاثلاو تفااىلوالا( 1١
 هأ

 ئذلاتأدن ىعدالا .طلاىلمهمع ىدملا مسال اورج ىف هلا اذاممللا لذكر مظنيل 1

 'ش ايست اك و ءةراكلاة أ ذتلاوةءدسقلاو هتهرك

1 

 (أ) (ةزومهملا فلالات آل 0
 يع

 ادعاون ارت نم ياا ادم «  تزكابةشينملا ترك ابتنأ اذا
 :ليااجاإ نفتوملا ياشسالاب هاوس, بويول ب

 قدمي ماهي ميتال بف عض 5 1 ا

 نألبقمال_الالوأ نعي أنأنلافتامز [|قوطثر دا فو فشلا: ًانأتلاورع وأ
 الجر حد سيقلاو ما لاق ٍفيعض ى أنا: لجر وهذ مالا أ: :ًاندقو ىوقب

 1 2 مسجالو الاقل | دنع أن انالو # مآ ل2 دعداملر هعل

 ىلا توصااةأبنلا أن ]ل ىرتسار مشان و هثء هتففكودي ارباع هون هن أنأنو

 | 5 روت نب دمج لاق غابدلا ىف هدعقن اذا

 | شدني لو مريشي لذا بنان ىرو + بز كح هعمسفامتوصا|ةًأين ةمرلا' و: لات

 ْ رعاشلا لاق ىنان لحر كا دكو رخ ؟داب ن م ءاح ع بان ليسو

 1 ىردنألث يح نمرادقالاهباتتأ 5 : ىلا تعش ألك اها ذقن 3 :

 أ اذا ضر ؟ىلا ضرأ نم تانوبلاه ميلعتعلطاذا | وبنو نأ أموقلا ىلع تأيثديزوأ
 ا ةدكم نم حرت نهاد ىأ هلناء ىنا.داو اودي فارعال ادارأ ًاىنعملا اذهو ى رخ أ ىلا اهنم تجرخ رخ
 ظ رعاشلا لاق هيتءاج ضرالا هيت أوز مهلا هيلعر كت ةشبدملاىلا |

 داو لكفءر انش ب فوتلنانزرحأ كنق ْ

 لف وهو ىلاعتدننا ن :رءأبتأ نالت ىنلادخأ هنصوريخ أ ىأ أ 5 وانو ام لوقت ردلااكلاو

 اوكرتمسهما ريغزم لاية ليسن وش مالا ناكل عدخ) سلب ويدس لاق لعاق يدع

 فرحألا هذه نوزميممنافدكم لهأالا سان اوةنريل اود ردلاقفهوكرتام * ىلا فزمهلا

 رتسغصتو عسب لثمىدن ىل اريغصتو كلدفنرهلانوفلاذعو اهريسغفنوز هالو

 3 اننع ىلا عجوءوس كين ةلسسمة سن تناكتص نزعل !لوق" ةعس لاثمه عد ةءودنلا

 | 96 اك اذهل يجتلا ىده لكرتشاب *َ لس ص كنا اننلا ماخاب : رعاش ١١ لاق

 ا ةهل-علا ترس همال لصأ م عجب م جلادبالا م اولد انزمهاانالءاسأ أقل عاضيأ عمو
 |ل لا قواؤتتواءوتتوأتأ- (أت )قنا اشنا لدعملا بان دا شاول ءدانعأو دمعك

 | هعطوم نمحرخئثلاأتو ئنانوهذ هريغو ثم نم عفتر اى *لكو عفتربىأ أن اتنيالعت

 تأننو تأ لثم 00

 ىأ هنأت كاذكو نيعب هتدصأ اذان ًافدعوأ : تعفتراو تغلب ةيراملا

 وخد ان شا لع :ولوعف ا و لجرءازفل |هثذمعت

 | هر ةةشاوترىأ ةمئالانلئاسل د ًاتاودرثيداعا ف او لعفو لعف ىلع نيعلا ةونعلا

 1 "للملا ف هتنقداذا 1ءدنرانلا فص ملا تأذن (أد : هلاا_موهفدتةمقلب 1 اعطصيىلا

 ناطمشلا ًاززوتدسفأو تسر ءاذا اةوارتوا رن موقلا نيب تاز ديزونأ 0 زنا) زق سوق

0 



 «< __مهضتا مرض
 أ شفخالا لاك ماعلا كرم كلذ كاش صراصتءا صرب ماعلل ورم ( أ يحل هتددما

 ْ لاهو لاه ءامأرعماعطلا ىلأ صو لاق امنوهضيو فاقا!نورمسكب هشفو هّقنلوقناكوهأ ش

 هؤلاق ىنائحاه وعبشأ اذا ىأ سمو ماعطلا ىنأنهلاسقيء١ اغلا لاقو ماعطلا ىنأ ها مهضعبأ

 ةءورالاو هن أر قسدا] ماهطلا نت سهو ّْن ئر ماعطوذو ىنأ سعأ اولاهاهو درذأ اذاوفلأرمغد | ْ

 ارو لمعف ىلع ءىصو 49# ءو اذ راص لح رلاو م ديزوبأ لاق ددشتن أك لو ةيتاسنألا | |
 اوهلوقتولاه اننمعوانهةيةءورملا بلطي ىأانأرَع نالفت . !نبا ةءورملافاكت أ

 | لثمو ىم عجباو بارمشلاو م اعطلا هبف ىركي ىذلا موةاحلاب ممل ان كلاورو زطاةى 6 ْ
 املاصاءضمتيأرو ملاصءرعتر صو ملاصء سه اذل_هلاسقب للابجرلاءرااوررتسورب ريس ظ ظ

 ةيلاصةأ هدد. هلوقي مهذعدو هظفأ ىلع عم هالو نامحلاص نى مامهو ةغل يملا ضو

 تاغل ثالث همف ناك لص ولا ف لأب تح نافاسهتكرجتءارلا كب رحت بو ةزمهلا رتب اضباةىصو |

 سها اذه لوق:لاح لك ىلعا-مبارعا و لاح لكى لءاهعضوءا رفا هاك لاح لكىلعءارلا تفأأ]
 اذ هلو وو مان نر صواؤ ماتا روؤ ما !اذهلوةنوإصانترصوأضاتنأرو
 :1صاود_هو هظفل نم هلع الو نيناكم ن هأن د رعم سعاد تر سهو أ عا تأ اروو ما | |

 (يروتلي سوط ضنا لضولا نت | فاس ترون ا لاح لك ىلءءارلا ةنحوتتفم | ْ

 رعاشلالوقّنأ سنورك ذوأنمابئذاااومسأ
 بدصتو ةّرماه.ذ نط يوقع :-غلك ىلءو دعتو ها تنأو ٍْإ

 "نهى صا ىلاةمسنلاو رسل اربخ الوم اانأ برعلا نمدأ سها تااقو بئذلا هبىعدإ]

 ”قصماتنشْنأ سدقلا ىماىلاةمسلا كن كحصو رعاشلا ”ىرملاهنمو 0

 ردصم حفار« للا (ال) نجاملاءاملاو نحمأسملجرلا اسمديزونأ (أ-) ظ

 ءلملاو ءام الملوقتةّءاعلاون المزوكو ىل_عف ىلعى المولدوءولموهف ءانالات الع ل
 ”التماوهنالمأ ةثلثو هن المو ه الم ىطظعأ لاو ال-تمااذ ذادانالا هس اياه اريكلاب

 عزتلات' المو اظمغنالذ "الموب ارمثلاو ماععطلان هان . الغلاة. ىدعع ”القوئثلا ٍ

 هقنام ذاب[ وليم لاو لا ةءتملا لاثم مضلان:الماو هيف عزتلا تددش اذا سوقلا ىف ا
 لم ”ىنغو وذ ةقث ىأ اًعيلمر اص لج رل اًولهو ىللم ىلء له < سامقريغ ىلعءولمتو هفهكن أ ىأ ||

 سعال ا ىلع هن الامديزوأ ءالمعيبباو ةطدرلادو دع مضلابةءالماو نا دو دم«الملاوءالا نيب ْ ا

 ةعاسلا الملاو هدلعاوهةجا ىهالا ىلع اولا تمكساا نبا هتعب اشو هملع هي دعاس الا ْ

 د انمار ان الءارذع انمأعبصتل' الماوندشتو - .رعاشاالوقو

 هنللاو ثيد_طلايفو ذل: لا هناك انمأ حصنق نيعج أ انواتقل كل ذ ىلع نيتلاةماو رداشتىأ |

 ىأن الفى المني املاَج قالطااشنا اللاو كت لعت الامالونامفعتلتقام |
 رعاشلالاه مهقالخاو مت رمشع |

 اًممهح "الموس ا انلقذ 95 انوأرذاةثميلاداو واننا [|| ٠

 مكءالدأ ١ ولسحأ ىلار ءالا او درض نيس هءا جال لاه هنأ ثيدسحلا قوءالما عس4او | ظ ْ

 ١ ايمانا :مهنم لوقت مدأ م قيفأوهغ خيديام لقأ دلما ةئيملا ديزووأ كف ْ

 اقيرطلا: سمو ةدايززح ترسب ف
 *سم بكر لا ا 0 اضدأ



 (أتم) (ةزوءهأافلالا بان 1

 . م ماعطلا ىف ت"الكتيز ونأريخأتلا نموهو مضلام# الكت الكشسا كلذكو ةئيسن تاسنتساىأ ظ

 : الكلاووفمهاردلا نمةئ يسن ماعطاا ىف تمطعأامو همف تفلسأ الك هدف ت'الك أ وامئلكت

 وم اهدحاوة كلا( 5 ) هيف هدر اذائشلا ىف ىرصدت أ الك أو مضلاب

 : كلا هذ ترثك اذافةئالثؤك أ ءالؤعو ناك ناذهو٠ كاذهلوةت رداونلانمودو

 تاكو :كلاتونتح ىأ نومك سانااحيرشو: كلام_ممعطأ مموقلات امو ]|

 "ىاسكلا تققدنىلسر تئكو هتمشى أن سل اانالذ تك ؟مهلوقواسجت 5 ترثك لضرالا

 | اذاةأنكو اكك ى أ سمالا لع تئكديز وبأ( اك ) لعن هملع نكي مو ىتحاذا لجرلاىك

 || عكل شم نابج فرعض ىأاشرأ ءاكو اكحو ٠ك لجرو عك 00
 و

 ||| اهانذأب تصيب ىأروفلا تأال“الاف ءلعفأال هلوق (الالا)» ( مالا رضا

 لْوَق:برعلا تءع»ءارفلا لاق ل اللاوؤولوالا عم اوةردلاةواوللاو علق ربلا ال التو |||

 ءافلا سكي ل عف ىلعأبللا( أبل )) عاسل لثم+ال ساسقلاو لاا ل ثمل الواَوللا بحانصا ]

 اضيأموقلاتأبلو أءلةاشلا تءلح اذانيكسنلابأما تأملل وقت حالا فنللا لو نيعلا متفو ||

 فالناس أر يلا هيد دشاذ !ىدخلا تأيلأ دي زونأ أبللا مهد: ءرثكم وقلا ايل وأيللا مهتمعطأ

 اهأبتلاوأبللاهتمضرأ اذااهداوةاشلا تايلأو ةسفن ال نم عضراذ وه ًابلتساو ابل عطرا ْ

 ةغاةزومهمريغ*ابلاةنك اسةويللاودسالا نأ ةؤيللاو اه اتانذاذاةىالمز اشعو !هداو

 مم تجرئاعر*ارفلا زومهمريغتببل هصأو ةئيلت يلاءتأبلو تيكلا نبا نعاس
 تيملات رو قيوسلا ن “الو يللا تأبل اولا ومهعسدلام ارمي تأ ىلا مهتحاصف

 اذاامتأتلو رظنلا هللا تددحأ اذا يعي هنأنلو هيهدسراذ ار سحب لحرلا تأت 3 ظ

 كي رحتارأل هملاتأل أل هيتأتلامأهقانهللاسقيو هئدلو همأهتأتلو اهتعماج ||

لا هنأ ومار الا: ءءلتااوأرلم وأ اضيأ عضوملاو نععمملاتأمعتلاوأ دامو |||
 هتررطضا ئشلا ى

 تأزل ىمصالا ش1( رعاشلا ىبمتلاًا ل نيرعو تدنسأ هللاىلاىرعأ تأ أو هيلا ْ

 اطل ضرالابًاطارج الا( أطل )ل هتداو ىأ هب تأزلامأ هللا قو اهيعر تنسح ذة لالا

 نعياسصسلا ب رلات أل لاسقيو هترمشق دوعلا تأ( أل )) بوصل  ءوطلاضيأ ياو ظ

 مظءالىنلا ةعضبلا ةئفالاو هتريشقوهنع هتفلج مظل نء مدلل تأفاديزونأ ءاعتلا هجو ||

لدز وبأ( اكل )اهب هيرضاسعل اءأفاؤرع ونأ ةرذولاوةريهلاو ةضدنلا ودفافأ]
 «تاك

 هنءأطا.تا وكلت الا نع اكو ضرالاهب تبريذضرالا
 هناكاديزوأ فقوو

أنمىردأ اذى وثبهذ لاق هءلع لقا هأللأ 0 39 هيد سذطوسلاب ْ
 هيأمل

 باود هب تج اهف يم ضرالا, ناكل وب قاطلا تعمتتدترمغد هي ملك اذهتدكسلا نا

أن يأ ىردأاملاقبو ئثهبسدلا دمعض هتك رتىأ هناك
 ضللاألأو هتلادالب نمأل 

وغتلجرلانولئقلاو هتراووءلعتوتسا هبلعضرالات ألتاو هيبه ذوشلا ىلعأل
 ر

 عتتانزوب
 شما

 1 هام يصح م هم مصل مصل

 اذاهنودم ىف ةغللبحلاتاتمو انهب هسئرريض ىأاضعلابهنانم (م) 6
 ام محم

 ةددع



 1 (الك) ظ (فاكلالنمف) 5

 تسلا ركتيبلا مه هن . عشلامصي داون لرعذأ 00 |٠
 تار نيتشان اذا تال افك ِّ ءاجذلا لاقوإب ترعلادنع ف ورعم اوذو ديزي أ لوقاذعت | 0

 هناقكا ًاوهتنيك٠ انالا تأ فك ناكلا تيكسلانبا هنعاكح ءاوقالا لش هوهو ىوزلا
 لاقاهنع خرتني>ايصئاوصنتم واهسأر تامأ اسوم تفك [لءقاذهلو لاق هتلمأْ

 ةّمرلاىذ لوق هنمو
 ع

 لعفو لعد ىلع و وذكللاوع فكل كل ذكورمظنلا٠» ىقكلااو داصأةريغارب م نع ديد لاقل

 : ةاراطنال ىأ ر دسم لصالا ف وهو مسكه افك ال لوق اوقتو ذملاو لاي ةءافكلا اردصملاو |
 لكون انآ افاكمنولوة» نوندناو ناو اتمنا نم نامل اثم دم قو

 اههاددا ذب تزييف يينيفت قمهضعبلافو 4 فأكد ومد لْممَن وك ١ ىد اعيش ىواسس

 ءانفكالو لمقه.ىلام لوقت هَ . اج افكر ةافاكم هنمناكام ىلع هن افانو .ىرخالا:لياقم |
 مهؤامدأناكش نوم ملا لاقي اود سالاؤناكدتلاو هئفا عك أ نأ لع ةقاظ هب ىلامىأ
 اه:ًافك أف ةنسدلبا حان هئلأس ىأهلباانالف تأفكستساو هتملقى أ هنأفك ل ثمءانالاتأغتكاو

 مسا ماع ارتتواماعةلوتسفلا ل لا ىلع متنأ حاتنلا لف ألات اهفسن

 : ْ ةّسرلا وذ لاف ةعارزلا ف ضرالاب

 سمالنيجاشنلاق بتسوي 6# دعلوناصق ابن :ًافك ذاك ري

 ت'اليأو ضزالا تلكذقو بشعلا 356 كرسعلا ا. د

 اذان الك أ اوةقانلات ا ذلك هسانو«بطرءاؤسو "الكت اذ ىأ ةئاكو ةعلكم نضر[ نو

 ' ةءالكى بهذ لاق , هسرتسو هلففتن ئ أرتدكلادت* الكمتلا* الكود سعول ا ءاكح علا تأ

 لاقيو. . همت التكاو ىريعب تأ رعانشلا لاك تسرح ا مزتمث'التك او هكا |
 نفنلا افريل رهتلا 20000 ا. ااكملاوا سه تر ذخو ثرهسو مت ملاذا مغ“ الكل

 1 ةرصنلا هعمل وف وظود ودعد ةشمءالكلا هنمواهوسح اًءياكتت مهفضس موقلا د ديزوأ

 رامح له لاءفوهدب ويسلافو رك د بو ثنو اهنوسع ىأ لانه ىهنفس نو ذاك مهنإل

 فورصف ا دمادق للءودوابهظفحو نغيبلا ن نع خبيرا عقدي عض دوااَنأ ىعملاودي دشتلا

 |١ ةئاكنت الكذ رهخلك ل-ابسوهو نيئسلا هيفا ةرتعضولم ”الكملاو الكل يمص الا لاقو

 ىأر علا" 2ك 1 . هيأ غب م هعاوقو. ءالكو "الكم عضوملاو حب رلا نمرغ سيم هيفاناكم تين اذإ ظ

 ٍ رابمشلا لاكلاكهتبعو رعاسبا!لاق ةئيسنل الاكل اورخأت ىأنيدلا' الكو هدعنأو هرخآ

 وهو لاك انئلاكدلا نع ىنمنمال_بسل !هيملع هنا ثد دوا فو .ىجرتال ىلا ةئيسنلاكه دقن ىأ
 كيش .وهزم(يال ىعدالا ناكو ةئيلاب ةشيسقلا ١

 : )ا ( حانرط 1: ئاهزلعاما ذا اهبكرهجو ىرتاضرأ ابي تعظق 00

 ١ طع الو خيو منية فكل اوةافكلا ممالاو ةننساهدالوأواسهربوو اهنبل كاطعأ ىأ

 ماعلك تن د نيغسصن !متاعج اذا نيت افك ىلا تأوك ضد لوةتو كتقانةأفكو كةقانةأنك |[

 ْ مذ ىقان ةأفكو ىقأن افا هل تح وديز زونأ م مدنعد هوهعئاده ىاسهأك اثاث !تحماملا ناوق وش

 تاالكتدبيءوبأ دمتوجام اهتموةئيسناتمىأ., نانو لاكاهئافماعومهلا ل رشابتاذأو

 روع
 ل حادك

 ءآ مقاس رغالا # ىأ )1( ا

 ' وكس ب عب لعفو لعق ىلع وق

 حس را 5 قو اهيضوءافلا

 نموهو لوعفو لم حاملا

 راتفا نم ها سانا في رت



 ها اوقرفتدأ(١)

 ها مضلاو تلانىأ (1)

 رعشلا نالاوأ كرب هيأوص )2

 هليقو اسنذلل

 اهذم اهةوذةهحارجرو

 اهل امقا فعاضمل اا ملع

 هدعر و

 نائسلاد-لثمةضاقو

6 

 (ًانك) (ةزومهملا فلالا بان 5
 ادب سس سسسعمم 2ظصغه”1 0 1

 : ورع نأ يغلاهو سجل هماع علطتال ىذلا تاكل اةؤنقملاوةأتةم اور عوبأ اقرأ تى 3 4 |

 : 0000 ناللاقو اثنق*قبع ءاو 0 1 ةاصغملا ض_ةنْرمهري تغب ةونقمو اقم |

 *قيدبواذهو قعتانأ هناقأوهناقو* قلتلك نا ءاقتساو هنق ىف عح - اراكه يه ىف ا

 لافي“ قال رشي كذلا «اودلا لوعن ىلع هتف ورقلا تيكا نبا اهبشم داك اذا غرصلا |
 ْ ٠ قلاراكيل مجاذاةماو مضلااق ب ْ

 ١ كمكت لدن سسكتو فاسو نعى[ اكصاكن(ك 3 (ناك ضل ظ

5 2 

 || ساتلا هيلع عمخاف ةلراجن نعرعنب ىسعطقسو عمصأ اًوكاكسلاورهيسصقلا نك اكتنلاو

 ديذونأ(انك ١ ) ىءاوعقنرفا ةنج ىد يلع 00 | 7 هكرو ىلءم 3 اكتركلاملاقف

 ًاثكردقلاتأثكو لاق نبللا تت ن نءءاملاافسوءاملا وف عضتوااذاأثك انكي نيالا انك

 ,قلاو- ىف دعاف اهنمكي 6 . ةيللا تانك قو سا تنأو

 1| لا يلغتامدعب ينم عفتواام وهد(؟) )كردق:اثكولر دقةأثك ذخ لاقي ىلغل تدبذأ اذا
 تبكسلانءادشنأو ةئتكت تدل اوربولا ونللاأثك كلذكو تتينأثكل بالا راو تأثكو

 لردك ًادكيت يذلا ادكديزوب أ.( أدك ).نيللا سأر ىلعام تاكأ اذاتأئك اشي لاقي و
 |١ ءأ كف دري عرزلا باصأ لاقي تابنلا ىفأطيأذ سطعوأ ضرالا ىفهديلفدربلاهباصأ اذا

 ش 00 (انرك (ّ تاسنالا ةدمطرةن داكض رود دكت ضرالأا ىف |

 1 1 امدح صب د رعاشلال اق ا 11 همم ةعطقلاو ضعي ق وذ :هضعب ىذأ

 1 ٠ (ع)اهب ىر نويتايستلا سرت 5 ريبصا!ثاذ ثمغلا ةئفركك

 ١ | قيقرساطرقدلا ”يبارعالا ثوغلاوب ا رطن و دس ءوبأ ءاكح ىلبعالا ضل ارمش 7 ٌيفركلاو 1

 ش هتعسنأس كم( أسك )) ىف تديزاردقلا تأفر كوةدنازهنزم»و فرك تحن 'يقرغلاةف|

 تينوتافأ ريع يررحأ كينالفّرممهدرطب و هورخموقلا مزهاذا ل جر ال كاهيو | ِْ

 ْ وعاشلالاه نايدالاءابك لاو ردع ةج٠ .بءاتشلا عسك < رعاشلا ل وق |

 ْ .لبالاا 2 ليساسك ا * نموا سداقيكر حج
 11 ؛ م

 ١ اوه رمي قسدتيوتأشك ملا تاتكورعو اب( انك ( معدرطب وو وتلا خي اهلاه نم بيهذيو قس

ب ودو هاك امس اشكد نالفو ىومالا نءاضبأ هنأ شك أو ىس ٍ
 1 ءانثقلا تل كو سنا

 أل دكت ةدسعوأ ءوضو ءاشقلا لك اناكمتك أ اذاً ةكماعللا تأ تكديزوأ هتاكأ |

 : دكت هريغ ىلا منتفرصفاهدواودارأ اذا ًافكموقلا تأفك (( أنفك )» رسشن :مدالا ظ

 رعاشلا لاق ةنادسعلا لذا كرت تدامو تاه رااهتشمى تأ رااتأفكتو اوعحر ىاأ

 بوكيت قانكتنشم »* اوامت ادا وهج ظَن اكو

 اع أتاىبارعالانءامعزو ةوفكج ءوهف هتياقومتبك ءانالا تأنكو |
 هتملوة:ءالنا رخؤمدب”لخ مث ى رخالاب امها دعا مصتت ناممدوأ ةقش دملاو را

 نوناهضعنو مسماهء:هفاوقنيبف اان نآرعشلا قءاذكالاوءافك !تدءلاتأفك أ | ظ
 ةبورلوةك .كاذوغ وءاخاهشءنو ءااهشعنوءاطاهضءيو لاداهسدب و

 د التل

 م بح

 رهر ١



 اهتقولىأ حارلا اثرا اه ترهاذا "ىلذهاا لاه اهتقوىف تلح داذا متر راشإو 1 1

 تأنقدقو ةئزقت باضالاب هت ل جرا ًأنق ) انو 2 :ل.عن ىلغ رعاشلا ةكدقنيورمم دأأ

 ةولاع رفلااعاو لاه ءاريتسسالل ضن تاه دنءاهكست ىأ| مرت هيالف ىلا هش ها

 رعاش ثاالاو 00

 ١ 0 ظ (ان) (فاقلالهن)

 اك اسنعو راف ماشا 3 ةمفر لالا والام هثّنوم

 تراصاذاةأر 1١ تأ رقآسهخالا لاقو ترهط تأرقأ و ىرقم ىهف تضاح أر [اتارقأو |

 ءرقااو نيتضمحو أ ةضمح ةأرملاتأرق لاي فلأ الي تأرق تلق تضاحاذاف ضد ةيحاض ]
 تقولائراقلاو ند: ءاستأرقأو نيدضءملانيبام مهضعب لاهو لاف ضخلاءاضقنأ

 | مقلع ءالعلا نيور عون لاق المت عقل ار ظنما اهكران اذا ةقانل الجل أقدس

 رطقاهلنوكيت يلا ءورق 5 ٍتفلخأ ممغتوءامسلااماذا

 اب ارقئشلا- تأرقواهرطمرخ ًاتاذا مولا تأر ةٌلاي سانلا هيقرطع ىذلا اهون تقوديرب

 انج تر قامو ١( .) طق ىلسةقانلاهدهتأ ًارتاممواوقهنمو ضني ىلا تسأل ١

 ةدسعونأل امو تارتلا هنا نز از ةوةءار 5ناكلات أرق ارقو داو ىلعاهجر مضت مل ىأ

 3 ءارقو هعجسىأ هنآ ارقو هعجاتملعَن ا ىلا ءتهلوقو اهمكفروسلا عم هنال نآر ةلا ىعس ١

 ياس هلا قلاع د. اذاف سامع نب الاق هنءارقىأ هن ارق عستافهانأر ةاذاه

 ئراقلا عمو رم قلهنوار ةلاًأرقأو يد ادا نأر 2و مالتملا كلعأ رق تالثو |

 :نوءارقلا 0 1 رةتدسقو كنتملا ل -رلاءاّرقلاو ةرفكورف ءا

 ”ىريبدا ةقدص ونأ ىف دشن ا رفا لامن

 ءاّدقلا للا باق نسحب *« ىتساو ىوغل اداطصةءاضبب

 تمدقاذا ىءكالا لاك ءابا ىولاةع 2[

 ها ل اهقرطرم امنادارملا( (١

 ::رةنولوُم زامل لهأو لا دال اةأرقك دنع تيهذدقنةريشع سهام تكفادالب |||

 تئضق”ىودالا انة دابلاا بو نم سلخ كاذد سباب ضوعاذامناءانطايزفل

 ًاضق أضق”ةب غلا تئضق لاقي ديزو أ هم عطأ لج رلاتأشقأو لكصأ أدفءأشتأ ئثلا ||
 ك.دعامو ىطلاوادنلا لوطن ماضي بوثلاو ةدضق ؛ رقىهو تنف اهتو تنفعك رحلانإ]

 داسف ىأ ةًأضق نبع ىفوةأشق ىف نال دو راعىأ ةغضمل اشعه مضلابةًأ شق مالا اذهىف ||

 رعاشلالاف نبا 007

 اًمرادّتع ردن ىلس نم تنك ولو 5 ةأضم سدلو ىلس ىترويعت

 ل-->رلاؤقو تامساذا:ءوقواءوق أ مق ة.شاسلاتأقديزوبأ 5( هيأ ىلسو |

 ًاقأو لعق ىلع *ىن ةراقطت زو تانك لمادا اريغصل اوهو ام .ةراصةءاقوءاتيضلاب أ

 رعاشلالاه ؛يئدعبام د هتعج خوشلاتأمقتو بع ا ءىدلا ىنأقأو مهليا تنعم أ عوقلا |
 ى :ظوتفا ىكاإع « اهفسات هزم ست الف تدذق دق ْ

 رفهندوسالالاقو اهترس تدةشااءونقانهت باضنا نم ىه
 داصر فلا نم هلءانا تأنق * رعشم نية مونوذ ام ص



 (أرف)  (ةنومهلاكلالاب() 04
 00 سس سس ل أ

 | مهلوق بلا نيش رة لاثلأ نو رتفو نك. ىأرحا انف أورناوامعأ ىأًثفا ىتخ ادعو | ظ
 هوقسةانفئاج هيضغ عمناكو موق ىلع بضغ ناك السر نأ هاصأو تضذلاًاثفث ةةئرلا نإ آ

 ةأبج اقبالا هاف( اف هتددراذالجراىأر تأنقو مهن فكو هيضغين كس ةشيئر .

 ةفراقهندو مذلاودملايةءاغل بصتلاورسسكلاء مالا ءأغيو الا ءفس كل ذكو أشنو ||

 عجل اوارفلا فو ف دمصلا لك لثملا فو ”ى :.بولار لارا( أر ذ))”ىفزاملاةءاغبا ّْ
 8 ةيعر نب كلام لاق لامحو لم> لثمءازفأ]

 . اهروش ضال ا غازياكنعطو *« .هلوضفءارفااناذ اكبر 7 ٠

 ىليو عطقناذابوثلا فت (أسن) ىرتسفارفلا نسكت اولاقف الأ ةزمهلا نماولدي ادّقو .

 رشها او وعلا اثف 2 ر زفتى هندد ماش فتو ةمسفتانأ هنأ فو لئمأض هو ّْ

 هأطدس لثمو روظ ىلع هيرض هأاطف ديز وأ( 20 رشا اذا ض رمل عوقلابأ شفتاديز وأ ظ

 قيحامأطفو ءاثاانءاحاعرو هنحمر طك أ ط قو هعرمص ضرالاا هنأ قو اهعنماس اهأتطفو ِ

 ْ رهط ماطتا ذرب امذو أطغلا نيب أطق لبر ةسطغلا ةأطقااو هتخدشعوشا!تأطفو |||

 ] رجنأ نبا لاه تقم شنا نع دباصساا تأةفن( أقف ))ةقاخ ْ
 وذ هيزابزاونا نحو #2 ىراوسأ اعلا هةوفأعفَت

 اهرك نعاهفت نأ تققشت اذا ىمسبملا تأةفنو ضرالا نمنث همم اوهو لجهلا وف دعي ١

 ص ىذلاوهؤ »ا اسلا» قفا!و اهتم اذا ةئَمفت اهتأةفو أَم هنسع تأقفو حرقلاو لّمدلااقفتو ا

 هريغمءافأ او عج راض“ ىنب ءاف(( أب ة.)زيبقلا ىلع يصنت اصمت أقفتوداولا سأر ىلع رع ْ

 نس ئأ ةهرفلا لاشمرسسكمأ بة هلا نسط ناو هنيضغ نمعىتلا عي رست الفو هعجر
 هلضأ هطسو نمت مة:ىبلا ءادلا نم ضوعءاسهلاو تامل ع ةلاو عوجرلا]8

 ةمنغلاو حار رلشا» ىنااو تادلو تاس لاثمتاشفو نوف ىلع عم هع و ءاق نم هنال عمق لاثم“ ىف ْ

 |اعيفهتذخأ ىالاملااذهتأنتس اوةءافإع قيرافكملا لام نلسملا لعملاء هتم لوقت

 أسم نعاوب كو ةسرمس فصن ر ون نب دمج لاف لظلا نهلاوتلا دعبام“ ىنثاو

 ش قوذت ىثعلا دعد نم٠ىنلاالو « هغ .طتس سا ىصغلا درب نملظل الف ْ

 سعشلا هتاطسام ل_لظلا تء كلا نبا لاق بناجىلا يناح نم هعوج رلاشمف لظلا ىعصامناونأ
 هلع تاازف س علا هيلع تناكسسام لك ةبؤر» نيف :ذلسه ون[ قتناو سهلا مسنامع ىنلاو

 ةكيفتةرصشلا تأيقدقو ويقر اسف أ عهباو لظووف سمشلا هلع نكس مامولظو* وهذ[

 ةونقملاةؤ.فللاو تءلقت ىأ لالظا١تأسفتو اهثيفىفانأ تأسفت 2

 "ادمان ) برشو لك !اذاارأق بأق ىف ةغلامبقأبق )0 9 ( فاقلا سس (

 ديزولأ ءائقلا مه دنعرثكموقلا ًاثخأو ءاشقا| عضوم ةؤشةملاوةأثقملاو ةءانقةداول ارادت ٌْ

 ىلء"ورقوءار ةأ عبباو ضنملا ملا هلا( 5 ]) ءاشقلا ةرب :ريثكت ناك ١ذاضرالا تأنقأ ْ

 00 ءرقلاو كئارقأءانأ ةالصلا ىدثيد طا ىفو ددسعلا ىندأىف ورق ,لوعف ||
 ىمعالالاه داآد_طالا نموفو ْ

 م ينل ا:_كسكتنس_«نْشُ<ت

 مك

 ا



 5 (ًانذ) (ماذلالسف)

 أمطا تئدنطدي زولأ (أدطإ) رخآ دلي نممدوياع تءاطاذا | ءورظوا“ رطأرطأ :موقلا

 || ًافطترانلا تئقط , أفط )): ةمساط ىهف ىسفن تئاسط لاقي مسدلا نع تمت اذانسط | |
 ًالديزوأ ؛(أفاط )» ر-+!ئفطمزودتلا مانأ نم مويلل اةيوانأ اهتأفطأو تشان اا ءوقط
 ّْ (انط) ماسلا قزال ف5 فرنشا ا َيقنلطه لجو ٌصرالا:تقزلاذاءافناطا تأفئلطا |
 إل هنمو هسفنةئاشخع ىأ هقاطيهتكرتكاسقي .حورلا ةمقباضي أ ءنطلاو ةسيرلا ريسكللاب* نطل 1
 | زءهلا هل ساو زم الوزمبي انسان ميا ام سبال أ ئطتالةيح هذهم-هلوق
 || ئطذخأ «:ءواولاهةءاطلا دمعي سرد ل امي ىراا فداعبالا ةعاطلا لثسةءاظلا (أوط)

 ا ةيسسئا وزي نبأ مسنب نالهك نبدي ُز نيددأ نئطوهو نملا نم هل سقوبأ دمسس لم

 ||| ةناشثأا اوذذوافا أك والاءاملا اوملقن ”نعدط لثمن يطيل صأو ساسقريء ىلع ”شاط ميلا
 ةأهلبا اضيأةءاطلاو |

 مال او أمل م مصيال ىلا عت لاقو سطع أ مظئمظ (أمط زر (افا لاسفل

 هاهنا ريلي تؤا رال شاطع ىأ“ امل موقورمسكلاب 1

 ىلاتئمظو ى مط ىنالاو نا ثطعاان امانلاو ةئمظتلاٌ ا ذكو ه:ثطعأهتأمظأو معلا

 عسب او درولا هبات ىلا ااا نع لد الا سدو هو نيدرولا نيدام* مظلاو تقتشأ ىأ كئاقا
 راسل مظزدقالا نمي مسهوقو توم تقول ةدالوا يحن مةاسطا» مظوءامظالا

 رادلان مام ءظرمهقأ باو دا نمش سما هنا لاعب رمسلا الا هرع نم قييلاذا

 ْ لامه بتطلشو هنءنسو هتأيحا ذاابعبيالا تأبعدي ذولا (ًأبع ]) (نسر ف

 ٍإ سورعهأ عب تانازيمع 5 هسكنعو» ردصي ناك. 0 د رعاشلا

 ||| لماناتأيعوب زعل مالكم لك لاه ام بعتو ةشيعت هن معو هنأ. هاذا اع عاساا تأبعد لاق
 ريهز) دشن اوءامءالا عفلباو لمح اريسكلاب«بعلاو لاقت اميبعت اًسمعتو هيج

 ركشالو ديريغب ىفاعيسسلا نع لمعمل« بعل ا لماكبا 1 5

 لدعلاكم راق ئشلاءبعو لادعالا؛ امعالاو ن ابعامهو٠بععانملا ل دءل لاقيو

 ءابتعالاو سد !ةسعت زه-يال سنو ول ثاكو ه.تءلانام ىاأ .عنال ب تأي عام ولدعلاو

 ءاشتحالا
 | هترمهءاّرغلا لاق ضمقلاتغىذلا ضل ارمشق ٌئقرغلا (أةرغ) ( نينا زو ظ

 ا نال زاعسرتطرك لن ردا قا ١ م هنال ةدئاز

 ديس سس سجل نع م

 اا رسكلاب هزك ذأ تأ فامو هرك ذأ تئقامو» ركهذأ تأ ةأامديزوأ . ماكنا

 تق اس وقود مالا «ماكجال ركن[ تحرر ,رل كابس

 دعما لاف: ال!|مئادغ تنكسر وقل تأنن أ ف ا فتاماك 1 فسول رك

 ٠ الغاهبساذا انءاهأتةنو « اهعدنفمهردقاملعروفت
 0 اوه ةزفو تع تنكسو دال وتب درس انة لسا

 ا ع ع مس

 ْ أ

 ل حا 9
 ل ف



 (أر مح (ةزوموملا فلالا بان)“: ١ ا »4
 وو

 ذو هنمع تغنت نأ ل برظنل سقلا اذاوردلا[مأص ةاامرلا (داسلا سم )لإ

 ل هنم تقرخاذا تأز ًازتلئمتأص أ هتو لحرلا نمتأصأص دي زوبأ مم ًاصوائمّقف ثيدحلا ظ

 1 ظ | ىلتأبص «(ابس) للا تأ ءأصدة لبق ىونرعسال كيلر حال للملا ل.ةئلاذاو

 |ةيثتأبصو هدخ عاطاوبصريع.لا بانأ امصو مهبل ءتءلطاذا |ءو.صوأ..دابصأ موقلا

 00 ظ اطلب فصب رعاشلا لاك اررثلا علط ىأمدقلا ًايصأو تعلط مالغلا

 ئ 0 ٠ قالخ ب اتى سا هناك * جهنم ءاريغىفم هلا, .مأو ْ

 ْ ام رخ 5نيدللا هترد نمأبصةدسعو أ لاق ناد رخ اذا اءومص لحرلا .صو

 ٠ْ | لهأ نمسئجن وثباصلاوامباهراص اذ ااضباامصوا وعلا اطمن نمحرخت ىأ مودل ا يصت

 ْ اكاد نيالا ن«اىديواءدس أد صبى ص دقو هضو ذي دل أدم أدص )لب بتاكذلا

 ْ ظ ناكاذا داني أ دس [ىدسجوموالاوراعلاهمزلاذاشي أك دصوغانص الد كش

 | تانشن ءىعو نوال كلذ م ١ مضلا,ةأدصااوادص فانع وئىدصدقوت ةرجأب جل وش

 1 دسأ لاق ع نمل نمىحءادصو ةر ذك هتاعاذا أ دصأ تيك لاسقي لسيد: اوزعملا ّْ
 ا لالا يمط ؟ءادصو ا« ةقاطرا م قانشم

 أ نعةدالولا دب ةاشا حر نم حرذي امة سعاشلا لاثمةءاسلا ”ىعهص الالاف (أوص
 ' |هقنت لوهضمو ترو هتلسغاذ ادمت ىمأر تأ صواهتءاصةاشلا تقةلأ لاقت ىذدقلا

 1 : 2 تيمكلا لاف لصالائذع فا( ضأض )) (داسملا نمو

 ْ اراغصلاه_تمربكألا لأ 5 ودم نمءنشلا ف كنَدَو ْ

 ألاغأب_ظمعضوملاو تأينخا اذاا ويضواعءأ_طظضرالاف تأ ضديزوأ (اض)

 || تأيضو ”ىجربلا ثراحلا نبى اضوهو ائباضلجرلا ىهم# هئمو ضرالاب و داًابض ”يتعمالا
 || اذائثلا ىلع لح رلا ضأو تأطهملاتأيضو اهبهتقزأ اذا هيءومذمو وفض رالا هن

 (اض) (ةايلتتماد ىلعالفأبضأ لاقي هسيلع «ىذ“ ل يطع 0

 ١ ا ىومالا يي ا ظ
 1 |رسكيو خب دلولا»٠ نخذلاورعوبأ لاق و ناز ةودو دال تشم نزفلاو لاق يسعي نذىف

 | !نوضوا"وض“ ودذن : رابلاتءاضلاةب مذلابءوضلا لد كتسجو ءابضا!ءوذلا (اوذ) ا

 ١ ىدمملالاق ىَد_هّرالو ىدعَراضباهنءاضأو هنمتمافلبا

 0 اسايتلاداؤفلاباستلم ه رئااوع ورانلا انل تءاضأ

 ْ | ىلاعت ةوق امبٌكرقوز هيالوز مهب تيهاضو تأهاضلاقي لك املا: اماما (اوضإلا !

 : ا ْ اورفكن يذلا لوقنوثغاضت 1
 || | ممل تاطأطن م ياوقو نم اطنأط أطنو هتماط هسأأز أطأط (امأن) (ءافاررصنالا

 الدان زني ىذا اوهو لاد ع+ و هوةالدلا نماطتك ىسفن مسهل تضفخ ىأ ال دااوطأطت |

 1 هههش )و نيضقأم قلاائتطأتط (أنال) طبه اا ضرالا نمءاطأطلاو |
 مصب جل سم اا سل ما ع امو يمول محا و يمس مس م

 هم 3 موقلا



 069 آ (انش)“ (نيشلالصت)

 ألثم مزمهريسغي ناثشلا دبع وبأ لاق هنلعر داصملا نما وجي ل هلال قالا قا نكستلاو وأ ١
 ١ ' ٍ ْ ضوح" ٍ ْ

 11 .ادنقونانشلاو ذهن مالثاو .٠ ىهجتشتوذلتامالا علا امو" . ظ ٠

 عبقكأخ هلال ءفم ىلع أ: ثم لجرو المج ال ناك ناو ضغبمىأءو:ثموهف لجرلا شو
 اوضغاس 7 اون ذاثتو هلم م لاءةم ىلع رمسكلابءانشا اوأنشمم وقر أن ثمن الرو رظنملا

 ظ مهلوق نعاني أك وتكسير نبا لال يغباع دنهل بالولد ادا وقو
 | 1 ٠20 ١ قدررفا الاه هن رقأ ىأ هئىشو كلابأال

 ّْ هب راش, صو تنام 85 ةدلهاسىف مالا ا.ه ناك اف

 : زأ هنمو ةءونشهبف لدحر لوق# ساندالا نم دعابتلاوهو ذزقتلا ةلوعف ىلءةةونشثلاوأ ئ
 | ديدشتلا,ةؤنثدزأ ولافاعرٍتبكلا ئبا لاق ”قانش مهلا بسن نهلا نم حو هوة هون
 0 00 "ىونشاهلا بو زومهمربغ
 0 ءؤبنلا حاشي رقاش « هويسميهو سارت 273700

 مغءامسشأ عسب او ىو لقنالو نيسسلارسكيأضيب أ ىثو» ىسوريغصتئشلا 4( أيش 32 ظ ْ

 عم ارهشلا نأ كدح اوريسغ ىلع عجبءالغفهلصأ تال هف :رص ل رئامن ليلا لاه فورمضم ْ
 ناوالإاولَعأ ءرخآى نت زمسهلا اولةثتسا مءالعف ىلع عمال لعاضاَنإلم دج اوريسغ ىلع ظ

 ءاضفا هرب دةتراسف رد اا اولاهاك ءام_ُثأ اولاشف :هاكلا لأى لا |

 قاشأهلسأو ىواشأ ىلععم هنو ءام أ ىلعر مسمار سال كاتس

 ْنَد تلدنأف اهفناةيشالا تيلقو ىلسولا تذهب تآ ثالث ت ءتجاف ءانةزمهلا تيلق 10

 قير بر فام الجر عمت هنأ ”ىعصالا ئسحوةَويأ هانت اولاد واوىلوالا |

 سفجالا لاهو تاو امش ًاواداشأ أ ىلعاضأ عمد وىراسعلا لائمىواشأال كلدنع ارحالا ||

 امينظاافلالا اوءاملا نيب ىلا ةززمهلاتفذح ءائيسملا لص أ نال فرص: لاذهلذءالعن اوه |||

 لك نال كلوق روب فلك ءانشأ لا ةفءامسشأد رغلا ارغامت ف.كص قزاملاه لاهت

 نورعيو ئاولافاك هدسح اوىلاريغصتلا در هنآث عدلا ةنب ص وهو هذ دحاوريغ ىعرسك

 أ مزلياللوقلا اذهو تاس لاي نأ بج ناك انلاوف لالا لةغيالامفوءاره لاغنى
 ارفأ از خرف ل «لاعفأ اس5 قانسكلا لافتو غشا ةئبأ نمرسدظال_هفتالل دلما
 هنلعِخ ديلوقلا اذهو ءالعفب ترش ارمال اهلمهلاهعّسساةرثكل اهف رص او كت ئانغاو ْ ١

 ا
! 

 لش .ءال_عفأ ىلع غم ميش لاثم شئت لأ ءاّرذلالامو ءاممأو ءانأ تفر صيال نأ
 ةزمدهلا اوفذخ. امش اولانو نلو نهاولاغاك ء ىتش ليقف فج مث انسلأونملو ٠ انسهأو نيه

 ئثلاَتّْوشدقو ةذارالا ةئيشملاو ىواشأ ىلع عمدالنأ هلعلخ ديلوقلاا دهون والا

 تأش ىع هال ىلانعت هلا ةئشع *ىأ ةعسم ل ثم نيشلا رسكب هللا هش ث لكمهاوقو ها

 لعل تل رشيلوقت خو ألبا ىأد »اج أ ةغل ءاشأو هيلع هتلج مالا ىلءلخرلا

 ٠ 0 . ةىودعلاٍبيوذ نيرمهز لاق دج عج بوقرع

 لسا زاك فوك بلا . وقتا دقامرباس يلابف

 ابحر

ْ 
 ا
1 

 0 ا و م يس م سسسمجسماسممسمصجاصبصلببصم اح



 ها ةردلا ل شحلا ( ١)

 | لجراذيهلوقتوةءاسلانموهف غقنمورشلاوةيزولا سعوا ةرنادويلعاغرقو ٍ

 (أنش) (ةزومهملا تالا ناي وو

 ْ . .رعاشلا لافءودلا لج راذهلوةتةماللاو فلالا هملع لج دن مةفاضالانءوس
 ْ مدل ىل_ءلاح امون هيد اصب *« .امدئأرالع ءوسلا بت ذك هلو ظ

 ش | سبل ءوسااّنال اعجب ْنوَةملا قحو نيقما اقل! لاّقيوءوسلا لبحرلا ل اتدالو شؤخإلا لاه
 | هيلا نميحأ ض يقنهيلاءاسأو ملا ءوسلالج راذه لاقيالو لاه قطاوهنيقءلاو لجرلاب ا

 ظ | ةئيسااو راذلا ديفا اولا اواسأن يذلا ةبقاعناك م نآرقلا فو ىلا ض مقنىآوسلاو ْ

 ظ | نيهو نيه ل ثم فق دقورا تخل !ىسن الف لاَديو تغعدأوءاوا ولا تماقذ هن وس اهاصأ ْ ا

 0 | "ىوهظلا لاه نيلؤ لو أ

 0 نياب ظلغنمنوزمح الو « .”ىدنسح نمنوزحالو
 | تؤستبك انما هءووهءو تاو .ءانو.ءاسام ىدتعهللاقيو..ةدق» آو: ساو ||

 يأ هوس نملركتأاممولوقو ماللاو لالا اا اذاف لالا نوسثب لاكن ظلا هبت أس أوان |
 | حرخت ىلا هتهلوق ف لس قوكب ةفرعملا لةاوهاسغ !كء هت ا رءوس نما ا ىراكتا نكمل

 ا'يل-ناءآوسلاةأولاو ةثحافلاوةروعلاةأروبسلاو صريرمسغ نمىاءوسريسغ نمءاضس. ||
 | اس1 دااخي تأسأ هل تاقو هبط هتبع اذااشيو نو ةئوست عنصام هلع تأوبمو ةميبقلا

 أ هتأنيوسلا# ىمءارام»ءاسىأ ن افهم دامو ةباوس لج رلات وسو لاه "ىلع ىو ا

 ْ |ارتذح دنا وساولاهنيذلاو ةنالع ةلزئعةملاسع# ى مىلاةف هس "اوسهيوس نع لاخلا نعت

 أ واولا اوهركسفةئد اسم اهلصأوةيولةملاقذةيئاسمن ءاقانو لاهل ةماوت زمهاا[|

 ظ ايف! سلع ىردت لس. .دْئامهلوقو انفع ةزمهلا | اوذذح ةباضم اولافنيزذلاو ةزهلا عم ١

 ولا نملوقتو ىرملاىإ_ءاهام اهمرك نات بويعو باصوأ امي تناك ناوا.ماىأ :

 يكسب عج ىبلا ( أس م عاملا نمل وق: اك عاتسسا للسشم لجرلا »اما ظ

 ريهز لاق. ةريدلا لوزن ل. ةفالخ الا فارطأ ف
 6 ١ كشملا هيرظل لونو.علا فاخا «  "هلطغزف» ءىستاغتساك

 .٠ نيللاايسنادقو» هىسلاوهو لاف بلح مغ نماهنرأ كسر أ اذا ةقانلإ تأيسنا اهلا
 1 [لرلاعوؤشتؤتن 4تلقو هتوعداذاراحلا,تأش أش دينوبأ ( امش )) ( نسنسل نس فن )

 ظ أءاطشأع- ملباوهيخارفتابنلاو عرزلاءطش ( أطش ) نيشلا عقوأ ننأشتزام ريا ىب نم

 | ًافرعوبأ .هفرط ىأ هأطش خرخ أ ىلإ هت هلوق ىف شخ الا لاهو هؤطشجرخ عر امش دحقو

 ذيدوالا طاش لوقنو دباب مط اعوالا امو لحرااهلع تددشأطشةقانلاتأطثالإ

 ا |(انشإب ع رخ“ الان طاشاا ىلءوه ىشم او ناش وفعتيشم اذالبرلاتأطاشو عمجتالوأ ١

 أ قزفل اأمسملاو لاف هقرفأةسش طلاب مرعش ا قشديزوبأ عسلطاءوقشو أ شربنعبلا بانأقش أ
 00 اهل: رقه قة دضأ [ةئاسلااَعدشو' :ظشملا زيسكلارأقشملا و :

 <. اشو كيرصلانا انو 'انشمؤاثتشو اةنشو اكسش ةتئتشالقو ضغبلا ةعامت كلا لانعمأ| ْ
 ةالزملا وذا شيعت ناذائاحةو موقن (:ثىلاغت هلوق امم كر ةدقؤ نيكتلالأ]

 ا أ ناتفلا و نا رضنلاك هنا ريبالاو كح م. هيام . نه هاف نالت | ٠

1 
 ا

 ١
 آَ
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 هموت رم مس ير

 نكستلاو



 دكا ةأهز بأ رتاهردي زونأ اوتلاوز غلا: 1 3 هنماقأا ذا ا 1

 ْ أ[ هرتاك افكمىأا يشم احرق ارماو لاه انا تا تأ هرتو ديالا تأ شرو | |

 : هلع غي نأ ديربوهو سم أنهن <, هاذا ءسأ ىف لدجرلا ا هرتدسءوأ ةنادمعلا ءلضلا ْ

 | _هعتلو هم ترطت اذ اامي ورتوتنو رت مالا ف تقروةءارةد_- اولارصشءا ارنا( أو د |

 ةزوهه رغم مالك ف ترجةبورلا مسالاوتباو
 ا هترطاستاذااديدشازأرت جرا نمتأذرديزوأ 0 ( ىذا سسسض ) ٍ .

 : دّقنلا ل-اع مهاردااريثك رسوم ىأ ةءب زو ةزمه لام“ اك زلحر 'اكز هممتقرفو

 لأ ةفانلا تاك زو دقنلا "أك ل هناو هدقن تاعك زهناكز تنكسلانباةاكر٠ىلموهلاةبأ]
 أ( لاقودعصا ونزو أئز حلا فأن (أن) اهيلجر دنع هيت ءراكسص ن'اكن اهدا دا

 ثازو رصق لاظا أرد امثمتون دأ:ز نيسهللا نم تأنزو « ىلا ىفأنز تاريخلا ىلافراو :

 : ءانز لاو هانز لجو لاقيري_سقلا ملإو جفناممنزلاو هنأ لسأ ريغ تانأو تأدلاءونز هيلأ ا

 | متاح َنورامهامبسكو « اهسورءانزلالظلافلخدتو . لبقمنبالاق ل
 || لوةنءانزوهو لح رلا ىلسصي نأ ىبهن ثي دل !ىف و نقاسؤس اضي ان :رلاو قيسضاااضياءانزلاو ||

 لاو قمضىأ ةعئزت هماعأ:زو نقتت اذا !ءونزانزي وأن هنم| ١

 هلت نيب لعأنذ 95 هلمج نب ثرالا نإ هال ش 0

 : ةرورضءزمه تالا انا لا

 ٍ قراباسا كونت رمشنأ هن ةوعدااراجلا, تأسس رجالا )0 م١ © نيس لص ٍ ١]

 ا اهبرمشتاهتيرتش ا اذاًابسمو ابسرمللا تأبس أس الأس 4لقنالو ةهدرلان ءراجلا ترق لثملا ||
 | 1من اتساواهؤارتشاواغب اهتد ولك نما( اهْو.صرامتلاى يأ, واغي . رعاشلا لاق
 ْ رنا ث دعس هتموءاملا رنسكي لاف ىلع" ايلا مسالاو ةصاخرجلتاىفالا كلذ لاقيالو هلم

 ' ءامو لسعاهجا ص نوكي 7-0 سأر تدب نم ةدبس ناك" تباب"نب نا لاه ةشي.س !

 أ [بوزم_هالب رهللا تيبس تاق رخ ؟ ماب ىلا اهلمدتلاه رتشا اذاامأفءايسلار اهلنا نوعسو ||

 فرصبالو فرصب ناطق نب برعي نب يشي نبأ هو نع لان ئاق ةماعدلو لجو مسا ١

 هنآيسديزوأ هن داب لجرلا تأبسو ثرت تمر عغانملا .ةداذاةيذك نمل ءدالأبسا 1

 ةالغلا ن .ةءئيسلاو لبا قب رطلاأمملاو لاق لفا دال ء-فاو هتقرحأراشلاب ْ
 يدل ارسأو تضاياءرسأر مدت ةدارطاتأر سا( أ 9 ًايسنيهادبعىلا نوب 1

 |تاذةءورمسمض راوز ولاه د أوتو رس لا ةيوةدارللا ةضس رسكلابقءا رمسلاواسهتمكلذأ]]

 كلان السا مسالاولي وعو ميط اذا كل ذوهن" الّدسأو نعسلا تأ الد )ْ الم )ب ةورم+ ١

 ا بون ريغ ميد ىفادءالس « :تنةحذاءاقسةئلاسك اوناك َقدْزَرَملالاقدو دم[ 1

 ألضات الس لوق:لاك :ءالسةدحاولا للاكل و شما َرَملا لام مع ةلاءال_لاديزوأ ]| ٠
 [هدبقن ىأ مهر دةئامو 'السو طوس ه الس ىجبدالا اهكوش تعز البي غلاو :

 ْ ملأ 0 ب انصو# اسمو 3 وسواس اس 4(

 1 مصاب حا ممل ببصيبيبابيصابايبت امس ممم سا



 . «(ةزرولافلالابا)» 01

 | ىأممت ءاتراوأبوم وتلا ثأيروأب م هيف فقي ىذلا ىزابلا ناكمل لبق هئموأشر ااوأب ر 0

 ظ ١ نادعا ١ اًذاامتراو ناليفانلأب د لاقي فرش قو ةوذ ةعبلط مها تنكس اذا كل ذو م-هتبقر

 أفا مهلوقوانا رلا عم 4 اوةعيلطلا هم ,رلاو» ىنرلاو اهوا ع ىأامتأبتراو ب , رملاتأن رو

 أ يتعامىأنالف:برتأب زانت .كسلانبا هنءكعنرأ ىأ مالا اذص نع كيأبر 6

 ًأةدقعلاتأتر أتر) هتيشناوهنردسح اذا ةأبايمئذإ!تأباردي زوبأ هلثرتك ألو

 | نيدللاًانترا ان ,) تيخناكحترا ثمان" انرىشملا فو هتئقنخ لح راو اهتد دشأتر

 ا ةئثئرلانإمهلوقهنمو ةئ ةئئرلام ءالاو راخن نضهاح ىلع هتبلحاذأ”ر نيالا تأثرورثخ

 ا الذ ًاثنراو نوطاذم ىأ ارد ؤئرب مهو طاتخا ممهيعأ مب ءاعأثتراو بضغلا أدت
 السار تزمتعو تان اباحوز تأئر برعلا نمةأ سات ااه تيكسلا نبا طلش ىأهبأريف ْ

 | نورخؤمىاأدقا سمالنؤب سم نورخ أو ئرقو هنرخأ مالا تأ برا( اجد زومهمرغ

 أ لائم نم لجز لاسقي .ةعجرملالاثم ةئ هر تلون "نب زعبل لني قبح
 حصل جر تاقز.متملاذاف تزمهاذا اذه"ىجج سه ىلاشم "يجمع هسملا ةمنلاو عج سه
 الف تيضونو تبطخأو تجرأ لوقي ترعا !!نطف نال ديبشلابةبجرملا معو طعم ىلسم

 ةمرلاىذإ دشذأو زومهموهورع وبألاهزمميالوزم عاهجاتاندةقانلاتأ-رأو 20

 ئئلاؤدر ًأدر) تيتاذاكورو اها "ىو تنام تأحرأ اذا هدم فضي

 لوقت هتنعأمعاضبأ 2 ا د_اقىأ«ىدروهف ةءادر : ودرب

 هدر هلءر أفىلاعتو كرات هت لاه نوعلاوهو اءدره4 تناكحاذا نفت هلاديأ

 اذاةنز صواءزرءأذرألجرلا تأنرو ءازرالاعاو ةبيسمملاءز رلا ( زر )ىفقتسسي
 ئثلا ًارئراو هتصقنام ىأ هلام هتثزرامو هلامهنأزرام لاّمدو ناك اماري خه: تدصأ

 كاذكو ةبصملاةزرملاو .الابز بوكربئزئرب لذ الف. فصد لبق منيا ارعاشلا لاه صقتنا

 ظ اىأ ةئيذر هنأ زرذقو هريس سانلا بيضي ركا ىأ أزيملجرو انازرلا عه او هدب زرلا
 ىو ْلَرَع دقىذلا ةسظا دلو كي رهاب ل_ءف ىلعأشرلا ( أشر 9 ةيبصمهستاصأ

 هآفرأبونل اتأفر(أفد ). قمسأ ىأ كد ركاب ًاطرلا نيب لمعف ىلع «ىطر لجر ( أطر
 ٠ كملايءافرلاو افررغغةسسا نمو قرخ باتغا نم لاقي زم لا عر هنمىهوام تحط اذار

 تكقادا “اخف رتو فرت إلا تأفر دقو نيذيلاو افرلانح وزتملل لاق قافتالاوماةنلالا

 وهاهلا رمغاصأ ن وكمف ثان أهطل او نوكسلابهانعم ناك تدشن او 3-5 !انب الام كلذ هل
 افرع «عضوملا كل ذو طشلا نم اهزقةنيفسلا تأ ةرأو هتنكساذا لجرلا توفر م -هعاوق نم

 اقر (أاقد) ادر ءالمتو اوةفاَو ىأ اوفارتوهتياسعبسلا تأ فارو تأ هيلا تأت أو
 تلا, لوهذ ىلع ءوقرلاو ةنكسهعمد هللاأقرأو مدلا كالذكو نكسا٠وقروأةر أقرب عمدلا
 1 | 1 100يضراوتتاظ بالا اوبن التيه فو نكسدف مدلا ىلءعضوبام

 قفرا ىأ كءلط ىلع قرا خفة فل كان دم اقر[ لاب :وءامدلااهينةكتاددلاف
 !ءومروأ ءر أمرت ناكملابلبالا تأ هردي ز نوب( ( قمت امرأ ؟امماغ له شالو كساب

0 

 اذا



 علا 81 ١1

 رد_همهنالةءاقدهملعام لقتالو مسا هنالء فد هملعام لوشن ءافذالا عجبا كئفذي ىذلا ||
 كالذكو هّعؤدنام سلا ذا لعف ىلع ين ةد ل جرو هنكى أ اطال اذه فد فدعق !لوقتو ْ

 وهو. هيأفداو هبأفدمساو توُدلاب ؤهأف دو توثدلا هأندأ دقؤى< افدةأ ساونا افدلحر ٠

 كاذكو ةئفد 'يلسماو لسعف ىلء ءىد مويو ىضلاءانتلمأتْوفدو هدف ديام سل ىأ لف

 ةأثدا اودّد_ثيدقوا عسافئاءاضعب َّفدياهضعي تال ةريثكسلا لب الا ةئفدملاو تنبلاو بوثلا ْ

 ١ حاملا دشن أو ىودصالا: نءمودشلاورابوالا ةريزكسولا لبالا ٠

 عسمةصلا نه نو ابثأ لع »ب ت ” افدم بحاص عيضيفدكو 00 ْ

 قينالذ# ملا بهذت نيح فصلا ليقع راادعب نوكي ىذل اربطملا”ىب معلا لاثم فدلا !

 لقا هرانيةيمرلا دولا ءاشلان" بدو "ين د ىيعجالا لاه ىماهنم ضرالاىف ْ

 هرخآو ةهيلا عوقو يدل لو أو لاق جاننلا كل ذكو لات ةممع لاثم ةءئفد ىهف فصلا |||
 5 تبلعت اك ادلاقيو موتحا زاذاةةاك ادمموقلاتءاك ادديزوأ و ةفرصلا ||

 دقو نودلا لاجرلا نم سيلا قدما أند اوجازتىأ مولا أح أدئو نوددلا ||
 - وداض اوندو اند دّةاو اباد ناك أمو ثدى فاد هنا وهف ريخالاين دراصًا ندي لج راند ١

 (أد) بدحالاًاندالاو بدال ًاثذلاو ةصمّتنلا ةشئدلاو نمو هلعفىف ل فس ى أ ةءاندزأ ||
 تأدأو لرابتثددقو ءادوهف ضرمءادءاديلجرلاءاددقوءاودأ ع باو ضرملاءادلإ |
 اذا لحرالل وةتديزوأ ىّدعّالو ىدعت.ءاديهشيصأ ىأانأ هنأدلوءىدمتنافاضأ ْ

 ىلفلا,ءادالاك ءاددن سيل هناءانعم ىطظءادهبمهلوقوءاوذإتأودأوةءاذإث أد أدق هتمهتا ||
 لسن ىهوتةيدذلا هنمو مهقلخاءرذمهأرذي قلل اهقلاأرذ :(ادذ )إ لازل ]نال ظ

 اهلاوقلخ مهن أ ىأرانااءرذثي د !فوى رارذلا عم اواهزمه تكرت برغل اّنأالا ناقثلا

 عيدك مهلارأ رذااورانلا ف نورذيم_منا دار از مهري_ب رانلاورذ لاكن نوال

 نسارلا لاح َقاَنْغل ار ذو يعن عرذوءارذتارعازارقل ل ْ
 هلق ف ارخلإو اوت ىلخ #* هيلامتئرذاضت نيأر ا

 لاقو ملا وذلا مشالاو ْ ٍ
 . داش فإف ضو ةسن ىو # ىديىدانةًاَرذ ىلع دقو ْ

 ٠ رب! تايشنسوهو ءارذ قاذعو دوسأ هرباسو نينذالا شقر أ ىأأ ارذأ ىدجورذأس ذو

 ذدوخ ا دودو ضاسسإ مبلا ديدشلا مملل اهنيك تو ءارلا كي رن: ىف ارذو ىف ارذ مو نأضلا نود 1
 لبعف ىلءءىرذ ع رزواهترذ, ىأ ضرالا تر ذ مهضعد ىدو ىنارذنأ لةئالوةًارذا نم

 روطفا!مانلاف ملف اوه . 5 هيفتأز ذم بلقلا تعش .ددنأو ||

 ْ هتصضنأ اذاأيذت مهلا تأيذ(أيذ )ب هيفتردذم ىوروذومومريغتيدذون عبمصلاو 0

 ! تءطظقتو تد سف ة> زلات أ ذو همظعن ها طقست ىتح

 تأرارديزوأ تقرب اهيغيتأرملاتأرأرو عابارسسلا ادار( رآ 20 ءارلاز 9
روهو اهدرب ديناكاًذاه اذمع

لام ىلعنيعلا أ ار ًارلج
كو ةمقرملا أ رملا ( أبر )

 ْ تاذ



 . » (ةروعهملاقلالا بان« "3

 | نما ذأدلاو ءادئدلا و رعوب لاهو قانا ىلا ل بقره كازخ 1نملا-1ثالثئدادلاو
 0 : ىشثعالا لاك مرخآرهشلا ||

 | بطءيداك د قوءادأدرمغى ذم # امدعن"لالا لد: قدكرادن"“ ١

 |ءالعلا نب ورعوبأ لامها ةورذ بكوكلا ار ددقو هول "التو هدقو» ةةكلريجتو ريكس لثم لمعت |||

 أهل رعبسشأام يضضلابكوكلا اذتتهتلةذقرع تاذل همك راد هس نمال حر تاانإ]]
 | توك ىّرد تاقلادلا تهمنا دسعوبألاهت .ساننلا مضنأنمناكو «ءىردلاناه ||

 | ءاّرقلا نِمهزم>نءو.”ليعذ سرعلا مالك ىف سدلهنالهزمهتالو ”ىلءذى ع ليبعف ردلا الا انوستم |||

 [لاقمؤل التنمكلذو لاك ل تالا ةتوتغم لبعذ ل ءاهلعجو اهزمهو هتأردنم ءىكرد ْ

 | انيلعأ ردو قتوتىراردلا اهءابمسأ فرعتال تال ماظعلا بك اوكسلا ىعست ب رعلاؤءاّرفلا |
 ا ا رعاشلالاهت .لواطت أ نالغا]|

 | 06-0 رسل قو « :[:ءلعوكنر دن نم مم ا قارلا تا ارانب كانط رك رز مطبق ل

 "تيبلتجاو لادلافءاتلات غ داف متأرادتءاصأو متأر ادا كلذكو َمعفادتو جفلتخا أ || متأرادتلوبق: و لفنتو بخاتاو ىترتىتديزاك ةدارءاملاو عفدلل ع .وض ومعمل اودوهس أ :
 اًماف ئرامعالو ىراديالنال_ذلايةعفادملاوةفلان اةأرادملاو اهيءادتبالا مصبلفاالإ ْ
 هتأراد لاقي زم هجالوزمه هناهبف لوقي رصالا َنافةرشاعملاو قاخلا نسى أرادملا ||

 ش خفلا.مردلاو .فيعبدلب نمىأ حضلاباءرد لمسنا هاج لوقتو هتننالو هتقثا اذ هت دادو

 ا ساتملارع اشلا لاك ةمغشو هجاجوبعا ىأ نالفءردت دن لان وعلا ْ
 ٠ مومن هر د نم هلانكأ #2 هدخرعصرا كا اذا امو : 1

 ا00] ١ ا زرمهمطط نفل! لاش عديد دبكمأ افاق املا هيرتتسن هرقزأ ردا ٠ ةّسردااوَهق رخوزوسكو ذيل وعخىلءءوردو دوب رطو دم اوه ؤوءعريدت اد ضم وأوق هنْمو
 اضيأ ةثيردلاو ةئيرد4#تذختلا ذا تاعتفا عد. لا تأزادآةديبعوبأ عفدتأدصلا |||

 101101: هر بركعدعط ب اورلع لاكن علا الغ عجة

 1 ا ثثو مزج ءائبأ نعلثاقأ «* ةشردحامرلل ىاك تالظ
 ١ ىرادوهذهرهظف مروةدغلا عمن اكو دغأ ىأ اءور درعغبلاأز دو ةرومهه مى ع" عضال الاه 1
 || ىمسو لاق اهمحناتساواهةاىم ىف ةدغلا(مذخأ اذا اذدأ زا دةقانو تدكسلا نا لاق |

 | |اهع رض تخرأونبالا تازثأ اذاكردم ىهف اهعرمضب ةقانلا تأردأ ديزونأ عشلابا» ردم
 نم هب عمتتئاموامنابل أو ليبالا حاتن١ فدللا ,( أد

 اهفمكل ىلاعتهقنا لاق
 حاتنلادنع ١)

 لل-رلا ىندهنملوة:ةنودسلا اضيأءفدلاؤ قاثملااواسام مهفد نمانل ثب دا فو فاد

 0 ءيثلاودو رسكلان* فدا منالاو ًامظئوظ لبشم اد يفد كاذكو ة#ها ركمزك لثمةءافد

 ىدلا

 ١ دو دل ااوردا ثيد حلاو عفدلاءردلا ( ادد هتربذ ايداصفلابهتأند (بد | ْ

م غلط ىأ انيدناو اهوردأر دينالف اندلع از دو مطاع 1
 : | ىلغءىتزد بكوكم ذو ةأحاف

 ا مو وص شحم
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 ورعوباد ناو قطابتلاىذلا فو اغتاو قنا ملاكا

 ريك ذ ذو بصءووذلاحرلاّنأ © اميمة مش ماوشماوؤ اضل اوعد ْ

 4تازئا كاتكو تع ىاانين اءوذخ 11 ان 4 دسصايقلا أاذخإ ظ ١

 ْ يسود قدح ءورخ عج اوةردعلا مضلايءرملا «(اخ) هللذىأنالفءأذخأو

 ظ ,مهلذ نمدقأ ميكواعم نم دق تعم اذا « مهسورقوفرطلاءورخْن اك ويه لاقو

 اعرتماا لاق و © بمطملا ءراذلا فك لدي ىدعالا لاق ةتهارك٠ هك لدم ةءارخ رخدقو |

 الأ ىتعتي هسفئيباكلا أس خو هتدرطأ سن باكل تأ دخ (.  أخ, ةأرختوةؤرخم
 ًاسخهرصب اس ديزوبأ 1 مخافأ خال تاق نا باكلاك لاو اضيأأ فاو ىدعتيالو

 ورم سس ا

 تدخلت ا نات 7 ١

 هئملوداماىأ اريمك ًاطخ ناك م-هلق نا ىلاعت هةوقىف بنذلاءطولاو هلوقب مسهضعنو

 لكن الءاس.لا د3 #ثن نأ كلو هل .عف ىلع ةئدطمل ا سسالاو'هل ف ىلعةأطخو ًأطخ أ ام طخ
 امهآل وقام اللال دلل ناندْنازاءهو ةمذ اهابقةنك اسواووأ ةريدك اهليقةنكاسءا

 قل ودق مغ دتوءايء املا دعدو اواووا ولادعت# :زههلا تاق:كنان :ءاكحلا سف: نم

 ناطخ ذادنهفولايد نأ او دم ويس أو ىطخ ه ددسع ءوأ ريغ نمال

 0 ب و حمم سوس صح جس سم د النار كيىذلا نشب 00-3 اونا !مملئملا ف ولاق نأاخأ ىأ ا

 ١ 00 لاقيت اهل تاناذا ام طوخ هنأ أانخ لوقناو يخي الا دمعت نم| |

 راق نفود اننغ أى أءاطانو تانغ ىأ لئلا ف هنأت ىئاطخل |

 ١ ءىزاملا|

 لذعب )كلل راب“ :«: ارباب ىدلخ اغلب الأ: 4
 لمعي ةىونرخأو ١ هءاشح لدتا تأانخت ١
 ءانةيلاثلا تملق نان ديلا ة-١(لف لئاعف ىلع ىئاطخ لصالاناكواباظح ةئمطملا عجو |
 ةزههلا تبلقمشاغلا» اهلا باتت كآذ عملة مموهو ىل قت عجب او تاقثتسا مري كاهابقنال |

 تنرحىأدملاو ريسكلاب انءالشو ةلخةقانلات الخ( ”الخ ) نيفلالا نيا انلءاىلدالا |||

 (؟) ةفا رسثيةح ىو ١( ) نرخسرفلا ىو <للأ لوبا لارا هلعريس غنم تكروو أ
 رهز لاق لمذلا سداح اه بحس ن كلوت رحالوت الحام | ١

 ءالخخالو ناكر لا ففاطق * اه لةراقفلاةرز "ان ب /

 ”الخ ملال ةيالوأ

 رعءاشلا لاف ءاديدو:دأدأد أد دقوريعبلاودءدشأ"ادجذلا( ادآد ١) (ل ل ررسفلا

 5-5 د رلاوءا ديدلابس راوفل ام .«أ هضك رىضرعلا طاعااترورع اي
 مس

 4 حادك

 ظ ئطخ نمي: وهامعأو ًأطمخ ام مهلوقوءايلاوواولا ديدسشن ىخ ١ ىخشوورةمءورقم

 رص هلاهاسمرا لاى فو ) ( ١

 ىمدقملا ىلع ميشلا لاف (؟)

 ىلاثيدحلا ةيسند.شاوح ىف

 هذبددوه ائاو وهمه قارس

 ماعهلاه ملسو هيلع هللا ىلص

 ةمر 2 نءرو ملا هاورةسدحلا

 يذم ها مك-1لانب!هاورو

 سوماقلا
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 | ةأطنب-وأطتبح لاجر 4( ألمح » .ةمخةضي رععأ ةطبلع لاشم نونلا تفي ةئط نحزن |
 وهل اقيوز ٠ هيالوز مب ئطنبلا كاذ كسصو نطبلا مطض نيممريصةزمهالباضيأ ىطخردو

 ضيالا ىدربلا لصأ افلا (ًافح هفوج زفت اذا لج راأظناديزونأ اظغلئمملا ||

 ديزني ىدع لاق اهتددشى أ اهتدكح أو ةدقعلا تاك 4 ا

 رازاابلص اكس ان موف «* مكلضفدقهتاتالجأ ب رافي | '

 رسكلا,ىلصلاو اهعوك ترشقف تلعتسا عر عاذبصلا ةأرملاّنال اهعوكسص نع ةئلاحأأ]
 هبقراصا ذاب رلاب الج مدالاىل- هنملو ةريشق اذا دلحلا نم |نيكسلاهدديسفأ ام ]|
 || الح طوسلاهتثالح دي زونأ ترثيىأىتفش تلحدقو لوبقعلاضيأ الللو يعلا ||
 تاالحو هتيطعأ اذامقردتنام هن الحو هوم رضفيسلابهنءالسو هيهئدلجا ذا |||

 رعاشلا لاه هدرت نأ اهتعدمو هذعاعتدرطاذا اًممادتو ةئلتءاملا نيعلدالا ا :

 ظ دورطمءاملال سنع الحم *« هنماوجال ىتح ماس تال 1
 | ت'االحدقلاعو لفانم نعت لح نانالا ىدك سشلاو ماله لبالاريشكاذكو 1

 نيطل الا 0 ءاواملانمهنالزومهعسدلاماوزمهدخ ءاّديفلا لاق قيوسلا | ْ

 رثبلا تأ هضم لوق:نيكستلاةأهلا كل ذكسحو نونم أس نمىلاعتهتتا لا .دوسالا |
 ||| ءاحإلا تأسأوا متأج تراك يرمتلا أجرا ت حو اهتأج تءزئاذا نيكسستانأعح

 | نملك «ممللاو ”ىومالانعتيضغ هيلع نحو تيكسلانبانعةأحلا ايف ترقلأ ||
 . ورعوب أ دشن أوز مهلا مح تافل عي رأ هيضو بالاوإلا لم جوزلا لبق نيم ناك أ]

 | ءاحالا عملاو بألثممحو وبألثموحو افقل_ةماجو م اهراجو اهؤج افنذت
 انا انتم تأنح ديذونأ هنم صخأ ة:ءانطاويفورعم ديدشتل او كهلان“ انما «(انح )| 1

 ا ظ حلاعلمر نم نا رح أ ناوقن نان ءانحلاو تضخ انتو مث

 تكريما ألا بحلاىهرةنباناهنموأبخ ئنلاتأبخ (ابخل) (ءافسسسمت)ل ا

 || ضرالا"بخو رطقلاتاومسلا ٠ بخو. ليعف ىلعئيبلنا كلذكو ئخامءباناو ءزمهأأ]
 علطت ىتل ةأرملا ةزبههلا لل امم ةأبحلاو ةرتتسم ىأ ةأبخذيراجو ترقتسا تأيتخاو تابنلا ظ أ

 ]| نمتأنتخا ( أتخ)) ةعلطلاةأبللا "ىلا تئاكضغبأ تا رديني ناقربزلا لاه تعم أ
 0 شفخالاد ثنأو ءامحو أافوخ ثرتتساو هنمت اتش !ىأن الف

 ظ د3ّهلاهوقنم ىتتنأالو « ىتاوصوم علا نبات عربالف
 تام ديزونأ 0( هالتشءاتتخا هلت أتتناةدسعونأ ةرورمضهزمهلزتاغا»» لاق

 لجرلا اضيأةأجاو بارضلارب__ثك ةأسسل فو ةعكنىأ ةأل__جرواهضكن اديشن أرملا |

 رئيكدحجا|



 لاك بوقرع ةخمىلا كم مرش لا !ىفوءاخلإ نرحل كام دق روت دع رتل ء'»نلا لامك |
 كانا وان يرتب زب عودنا نعل بورا ذو ومالا 1

 دشنأو فاعللاهت ودا |منج اهو نرشللاهت وغداذ ا لبالانت أخ امه رقنمنانا| ْ
 ' اكتحادتماءىلاالو * "هلا ىلعناك امو ١

 . باسأو بس لثمءابحا عدللاو هتصاشوذ ملا سدلج احلا «(ابح) 04 رسال

 هنو:-لانقيفزمهمالوز م هناقزلم هتففكو هي ده تانفاادا ات ءاسكتلا تاس (انح) ||

 ظ ( أح )) ةيسك الا لدق هتلتف اذا فلالابوالا تاتحأزمهلا ب انى ديزوبأ لاقو اوتحاأ
 نزهه الوزهم انينط هءاملوم تن كسا ذا اح ئذلاتثوعو هن تر مال 1

 نينض ئجتاولعاف لودو 5 ركيتأو ملا لاف .ءازفلا دشنأو |

 ٍْ لم أ دح اهعجو نيسأرلا تاذ سآفلا دما مسالا لاقت( أ دح )) هب هيتأمك كلذكو |

 تاتسالاداذجالب انس امثل دنأو بصقو ةبصق ْ

 . عيقولا] دلك ٌنهذجاوف « تاعئممءاضعلا نركابي ا
 ١ نط ا وةريح لاثمأد_اهعجو ةأدح لاقيالو فورءملارث اطلاةأ داو |
 0( هقدننلا اروأ دحأدح مهلوق هنمو ه "ىرالاا دحين ادا <ىفاثالا ف صي حامتلا |

 ]| فرشلا ,ذوزومهمريغ قاب ادحادح لوشن ةماعلاو ةأدح مبخرتوه تيكسلانبالاق |

 : وبأ ةيدفا هبط ءنملا نم ةظم نب ةقدنب و هرم نبءا دس امهو ناءادبق ةقدشوءادحّنأ |
 ا
 ْ و اس م تارا! 0

 ع ياس( اتقسو اهنا“ 0 زحدبز زونأ زمهالب 0

 "هل ايه ىعستو هدقان ىفعسطابث ةف_درعاشلالاق هنوج هبتدصأ |

 . هلايهلانم سوأاوأ « اصقشم كنا ثحالذ . ا
 عسلاو ديز لأن ءانلغءاكأ اف اواهتعضاباذا ةأرمات أ -فاضوع ىبعباسوأهلوق|

 اصح ديزوبأ هنيدراائزغ تاس ار شوال هقاما ىتنسالا ( مح لاو ءاملا|
 ٍ قب ()اهبأ حو لاه هدم إت جلتءا اذا ىدحلاو هّطد + داما ذا نيالا نم -ىدلا|

 لعفم ىلعأ ذرات /ا هيلو 7< ىذا ادوءلاوزءهيالوزماهترعسرانلا تاضح ام

 ظ ًالئزو هكغ رص م ضردالا هبت أح ( تح رز لاعقم ىل_عءاضدوعلافز همج0اذاوأ

 ٠ ةطو مهذب هرهظ برضاذاهأطحو اهعضاناه ًأطحو قبحاهبأطحو هبىر هحلسالا
 ىلع داف هذ الاف ود اق الظل ىانتا !لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذأ س معن الاه

 لاق. لاجرلا نملاذرلا ل_.هذ ىلسعءى طال ديزو ا هنمر ىااهدي نر دقلا تأط-وان الف |

 ناكل هتمام داةئدطللا ىهمو باعت لاقت ريصقلا لبرلا ةئماعخلاو ةعابناى غن ءىلخلا
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 1 ل ةيزحملاكاذكو ءازسأ هتاهبو هتمسقااءنس ثلا نأزسبو

 أدْنْز |ةنئاج ةيبظوةئزوت اضيأ هت أرجوا هت زجأو مضلاباءزب ءاملا٠ نءباطرلاب لبالا تأزجو هب

 ا ل نعلمراكزاوسدودخ # هي درب أ دسؤل ىل طرالا اذا حاملا لاقو

 ١ ةيتازجو ءودلات أزغباو تشق ىأ تزحف ةغلتاش كن ارح و ىلافك.؟و ا ىتأزسأو

 ْش | ةأزلاو ءانغم كنعتينغأ ىأ نالذ ةًار#ونالفأز م لذع نأ سأو هب ترقتك ١ اذا دعب

 3 لاهتو لجر مسا تلا« رحواباصت هل تاع تاج أ دقو فصخلاو ىنمإلا بان مضل
 ” السلا الع اهلثم ترقالفزخب أ انذك اه ىئتتنأ تاكنا

 اةصرحلالاثتٌش ملا لاو تلطاي ايك لسفلا نءءديتأسج ( اج
 | رحارل الاف ديتول واو بارع (انج) ملل سبباؤدلا فةأسملاو

 : همس ماعط نعى دع لو « هعذول هن وج تس "و

 ْ نسابطعلا بايد نم هناك لاعف ىل< املا لاقبو ىعمصالا لاق ةزمسولا لاثم أش +ا سسالاو
 ظ عزفوأ نرحنم تشاحوكلا تسخجلاذا اءودح ىسف:تأدخو راودلاو لاودلاو
 | اودرخىأيا,ىلادابنءموقلا[أث جو كذا وللاذااهتأثتساودالسبلا ىتأشتحاو

 ش بيؤذو:أ لاق ةعضلاس وقلا* نس داو

 عطقأو سجأ*ش ميدهفك ىف 00 ءدهعو
 ىلاعت هللا لاه لم هاغن ام اغا (( اف )) فيقللا بلا نءبضقااوذ ىفضالا لاق
 ردقااكلذكو +ازاوىتقا رانا اع ىذا انس والطامى ءامح تس طغذ.ئذي زلاامأف

 ' اهتماوأاتأنك اذااضيأرذقلا تأفججو هيفةفلتأقجأو ناملغلا دتعاهدب زتءراذا

 05 رلالاق اما لقت الو مقام تدم صفق |

 تابلالابسيكملا نم نافل ق نافغرلا ىلعأف « نافضلل كر دق اذ كوم
 || هتعرصاضي أ ل+رلا تأةجوةلوهجم غل ىهفاههفاسعم هرودقاؤف- اف دا ىف ىذلأامأو

 ظ راما عر رانج (انج )< هءترو ةتعلتقاءوشلاتأفتجاو

 || 0 ٌرغاشلا لاق هلغبك ا اذا
 ٠ ىداسو ىلءتادئاعلا وح هه منيا دغتدهشول ارضاغأ

 .تلسالانب سدقوبأ لاق سرتلا مذلانانجلا ورهظاا ب دح أ ىأ اننا نيب انج ل جرو

 عاّرقرم“ انو 5 مدح قداو ماد قدض

 ||| ضوم عضو هناالاةدحاولاةر 11١ نموشو ةأمحع ىعءاخ لاقن نايثالا قنا( انج

 | انسح امم تح لوقتو ميلا امس لعق ىلع ةئسملا منسالاو ة-رلاو ةفعرلال-ةمردصملا

 ا | لعذم ىلع تءافم فورخ ثم تدشدق ةونيعاا 2 لعفم لعفب لعق نمر د دل نال داش وهو

 أ ىأهئمحأ هلل ىلعاف ىلع ىف "اجو ه. ثا ىأ هنأ ًاوربصااو لدكملاو ضخم اوءىب اك

 ال لقتالو تحذا هق دسهلا ىأ كبءاسىذلا هقدسجلالوقتو هتماغف ءىجنا هلاك ودبل

 ىلس فأن يريهز لاههملا هتررطضا ثان ىمعا كلا هنأ اوتةتج ىذا[ هللدجلا

 ءاحرلاو ةفاذلا هنءانسأ ع. مكللا ادقعمراسراجو
 همت ميتل

 لاق 3
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 زو ءريغ لجرلا يهب نمو هذ ناحل نم اعلا ياو هر بلا ظ ا ٍ

 ماكنا ذاءاتلا ىف درتي ةًنأن هسيفو لالغف ىلمعنانأ 5 0 5

 تار ا ١

 زحارلا لاه اهتورأ اذا لبالا تأنأت :(ن) 5 "0
 الاطسلاةلرادت نلت .٠ .الاهتل ئئأثنن نادلنا 2 1

 لاف 3 ىرتلاةلغ راق (امنالرس ناكحلا وهتسمر ةءان' 0 ْ

 اهلوأتمعضاذا ىدثلا لوس ىذلا ملا ىه تيكا! نبالاقو ىدنل اززغم ىع ىيصالا |||

 ًاطث طن (أنن ) ةونوعوةونرةلدمةواعفن روك زمهت هتحفاذاو ةللغفن وكت تزم» ْ

 ةدحاولا لأءةوهو فرط اوهلاقيو )١( لدرخلاءاّردلا لاثم ىلعءافثلا «(ام)ق حا 1
 هتدرتزبللا تأكو هتشدشهسأرتأثو مسدلا مهتمعطأ موقلات تأ فاك( أم ةءافثأ]

 لاق بانا عمجاوامهردص ةنيفسلا ورئاطل اًوجْوج (أجأج) ) مرض ْ

 عملا لاشم*ىملا مسالاو جى تاقف برشتل اهتوعداذالبالاتأ أس ومالا ||
 دشنأو ءاءىلوالا ةزمهل|تيلق "ع ئبجالدأو ْ
 ) اكتحادتما*ىهلاالو « ءىلا ىلع ناث امو ] |||

 ىش :ًايدلا رمعالا لاق ةأمك ضرأ ىو اس "جه تربك ىاضرالا ا
 رافسلاربوآ تاشو ضبلاةعقفلاو داوسلاو .ةريسغلا ىلا ىتلا ش م ة اكلاوةرسجلا ىلا ىت لا|

 ىيرأدقن ىجأن م زمهالب ثيدحلا ىف ءاجو هحالصود_نأل بق هتءبعرزلاتأبجأو |||
 ىدعملا لاق ءاذحلا ايلعو ذ < ىتلا ةيشلن ا ىهو موزرقلا ةيما لاثم باو زمهلاءاصأو |
 مزمل :ًامعكروز ةكرب 5 هلو براق: هيقخ مم ىف ||

 هع وخر لالا اح دي زون ل اكو هنع ثنوشلا نع نبع تابجو | :

 ريتءتأيح ناو رع تمءدقتسانإ + ىدعلاذ 5 ةمسلئمالإانأ لهف دثنأو |

 وعني فورعموهو ىناينشلارعاشلا لاف نابملا () ملا مضي بحلاو |
 سب انكالاب سنمانأالو « ًابحينونملا بير نمانة اخ |
 1 ةءردا( رج .داري اوهو ان اهئمو هز نمةيح هءلعح ربىأ دوسالااهماعأبجو | ْ

 ةرهةأرمللاولاه اك ةركل لام ةريلبالاقبف هزمهرتي دقو ةعاصشلاةعرخلا لاثمأ] ١
 يوجب بملابس هيكل

 حاوك ْ

 هلع مهو كلم نم "ىلا .ةااوهمنطقاءونت ”دايلا,تأنتت (أ )دع 0

 ةدرعودرغو ةعمفو عّمفهلاثم أما نمره ىف موةأبلاد_حاو»بلا أ

 00 اتي 6 ثثتتثتثآ
 تسن أدق تناك اذادو دم فلارءاعب ةقانلبالا باك ىف ىعصالا لاه هبت سنااذا!ءوهبو

١ 



 * (ةزومهملاف لالا باب « 4 د

 امم عيخوتم لالا قود صم نال عمجيالو يال نمل هنما ربان أواذكن م تأربتو
 ١ يقفل ثم ءارب هنم نحن يلب اف تاقو تن[ أو تعدو تشد هلم "ىو هنم٠ىربان اتاقاذاف

 بسن لئماشن ا يزبأو ."فارثأو في رمث لثمءارباو ماركو مي ركل ئءاضبأءاربوءاهقذو
 ل-ةمءاربو ءىرب ل_ترواباربو تائيرب نهو نات نبامهو ةئيربتأ ص اونؤديربوءايدناو

 رخامأو سعشلا نمرهل ا وربتل كل ذيتيه«رهشلا نم هلل لونأ جفلابءاربلاو .بانعو برع
 ةيراذلاتأريتساؤهن نما لدرلاًارابو هتقرافاذا كر شت أرابوةزيجتااوهفرهدلا نم مون

 | ةقانو هب تأسااذاا٠ وو امسي هن تسب ل>رلانتأ ب ١ د كلدنعام تأريتساو ْ

 ا لوط عملا شطنالمل ا(أد) ميت بجنواا نأ جار كلج اعتقالوب

 ظ | كب ًأطوامو كي أطب أ ام لاقي 5 كنًطيتسا دقو تنطبا ل بةنالوءىطب تنأذ تأطب ًاددعمأ]
 ١ اعورخاذ ذر ىأ اجورخاذن اطيواحورخا ذنب اطبلاقيو ةزيسمىف لجرلا ًأطاست و عع

 | ىلاءاطلا ةمض تاقواهلا لعن وكما هنعت داني ن اطب نون ىلعؤطد ىف يأ د هذ | تاغ

 | تاكحاذاموقلاأطبا ديزولأ هأطب امى بدعتلاهانعم نال لقالا هف صامت اوءابلا

 اكدت نة لاه اكساهما ”لقاذاةاثلاوأ ةقانلا تاك( "كب ءاطن مهب اود

 هاك قنوع .كبو* ىك ىهذاءوكب وكت تؤكبكلدكو «بوا_ لك ءكي ىدافنولو

 : ش رامس هنيص نالعبو. » هحاقانؤوكبتون ازألف  رعاشلالاف

 | نطعم كلذكو ةءادم شح ولاروثلا س اخى عسيو عطوم لكف مولا لزتمةءانملا 4 9(

 أ ةمفق تنكموهنأسىا قعمالزنم.لا ود والزئم لحرلا تأودو هتازن ىأالزغمتأو :هولدالا

 | تاويو ةثنبلا نسل هناو ءوسةلاحن ىأةعس لادم ءوس ةئنب وهؤةءامههد- تائآءءابتساو

 | | اذاهلامن الهى عتأبأو ةءانملا ىلا اهتددر لإ :الاتأبأو هو هن هددسىأ هو علا

 نالةءان وءانحاكتذلا ىم# ةثموةءامملا ىف ةغا ةعاملالاثهةءابلاو هةغوادلبا هتلغت ع 01

 نئال اورزاسملا فطن لاهو هزاد نم أو .ةباك اهنم نكس أ هلهأ نمو: لجرلا
 ]| 1 : اش زم [ناهءانب رغم 31 * اسوا مماراكت أ نم رعت

 | لتقمف ةنل.خالا لعل تلاه هلاؤفكتاك اذا نالثمدلءاوبنالفمدلا-ةيدءاولاءاوبلاو
 ظ لاع نب فؤع ل 1مل امىنذ 5 مكنافءاؤب ىلدثقلا نكت ناف ريا نين ول

 | انوباج أقم هاناكلاقو اولزاقّ لاثم ىلعاوو امن !او اوءامتي نأ مهل مث يدطلا فو

 اني بهتلقاذاهنأبتساو ل تلا لئاقلاتأبأو اد اوانا وجان تابت ولن ع
 اههادجا تاتقنانرقب امهو لمكب رارعتءانمولوق هنو يلدا ذا هبخاصب لخرلاءانديزو:أ

 | لاقف هيخأ ل تاه لتقل جرارحالا د ثنأو هب لشي نت نكى أَ بلاعب (1) ىرخالاب
 0 امدل|تاطد نالاناعنق تنك ناو 5 هلثم تنس يصاب تاق

 !ءوبءوبي «ئايءانثلذكو لاك مويلعراصى آ هناونغحر هللا نمتضغ اوانو شةخالا لاق

 دبل لاق هلالهباعاعادبنوكياذو رقأ ىأه فخ ءانلوقتو

 اهما ارك "ىلع رذفت لو ىدنع * اهقحي ٍتْودواهلطانتر أ

 ظ اهبهب تشو لح رلا'ت أهدي وبأ (أمب ) تحذت يأ: الذ «ىنثالناذكسح ضرأفو

 ربو

 5 هل

 ا

| 
| 



 ٠ هاوه سؤ نانلظلا نم اه .لغصق وذ هنملحرلاّتاك
 1و مونت "ىلا هل » انجأ نينذالا لهما

 !.'. رغاشلا لاه .تاوصاةءاكح اشياء آو
 ءاسالو لبا ههه هنشداو 3 اعَرَدمتقالدقفا ارعقلتنا

 ظ ء[هنافاح ف عمت لشالاب « :هلهاوص مامي لفحيف
 | ١ خارلا لاه ىعأو تن ىأب 4 تاقاذائضلاتأبأي 0 9 (( ا لضإلا

3 

 ال ٠

 ل ا ل ع م محم ا

 | هّنذا امو هي ىلا « هتيدف ىأن او هنأ: أب « هت ادةرمت قدس حاضو

 | مركلا لص ىأ مركلاويؤباق الغلا يرو رمسلا لثم اعلا لاةيو لالا وبلاو
 دع ,مادبأو لها ديوعادتباهتلعفئدلا تأ ديو هتتأدننلا«دبئنلا,تادب (؟دب لا
 هن دب ىلءهدوع عجر لاشي هنأ دنو هثدوع فو هندبو هدوعىفوا*دبواذوء كلذ لهف لوو |

 ةدئاعالوةثدا ملك ام ىأ.دعتاموٌىدنامنالفو ه_:مءاج ىذلاقدرظلاىف ع عجراذا |
 رعاشلا لاك ١) ( ددؤو لا ىف هيلي ىذلا ناننثلاو ةداملاىف لالالالا

 ناش ناك نان نا مهوديو 2 ومع ا ديناكم هاتان اان : : بلازا

 عوف نام اولرط لفداع هويتنا عشاق روزخلان ء”تمنلاة: أد بلاوءزتلاو |

 رز لا ءادبأةودتلاتلغأ ٠ .اذانامةلزاسنامهو د.علانب ةفرطلاق |] .

 ترعالوءىديالف دسعلاف ةياياا برادا دقع دست ْ

 ءىدبلارثيلا مرح ثد ا د داعد تسدلو مالسالا ىف ترف ىتلارثيلا *ىدنلاو ءديلاو ْ

 لعف ىلع ءديىدانةزعفام_علوقهنمو لوالااضأءىددلاو ءدرلاو اعارةنورمشعو نخل

 ْن وماك.اذكع بالا عضوم ف ةنكأ ايسىدأب ن نءابلاوئث لو ىأ لمعف ىلع« ىدب ىدابو ْ

 ةأدب هلعفااضيأ لاقي و ل عملا بان ىفهرك للم قط لست اسال هزمهاوكا يتاعرؤهأأ]

 كل ىأدملاباضي أ ةءادبلااوةأدبلا وءدبلا لم واوقو لوألوأ ىأ ::ًأديىذةأديوءديىذ ||
 ”ىردملا .ذخأ اذاءو د.مووهفاءدبأ دملج راى دي دقو هريغو ا ىرلا ىف كري لة أدتنأ ٠

 ظ 1 ام اراب , تيمكلا لاق ةيضحلاوأ |||
 اهماهس بمهأن نم مئاصيامم 5 هدلسرهاوط تئدبانع كف ْ

 هد ١ |ءذب ىندع هنأ ديو انمدرك الاح هيبيأر اذا !ءذيلجرلاتأذب' 011

 هن ذي صرأو هدمت ملاذا عتضوملا كِلذكَو اجار تاغ ضر ال تن انبودت نسا |

 نمو كدمتدرب لوقت ري ىلغملا با فر كتص ذيةزمهالب هر ذي ةأ ماو اه نع سال ١

 ضرما نم تأربنولوةي انج ا لغأو عذاب اءرب ضرملا نم تئربو ةءارببؤ.لاز نؤندلا ||
 وهاضيأو ا ريقلذناة لنا أزب و ٠ ضرما نم هلا ه || ربأو هض نه نما ران الف ميصأو جفلالاءرب ْ

 وهو ىزيلا نمةيربلات دن او ءاّرغلا لاه ءزهه برعلا تك رتدقو قالا ةيريلاو ىزابا ا
 | أرب عبملا ود الا ةرتق عضلات: ةًأريلاو دن ره ربو هيلع كلام هنأربأو زمولاريغاهاص اف بارما

 ش ىذغالاو ءاشلا لاك ريصر ةريص ثم

 ركملا ليسفلا لثمأ نتا ا رييشإلا ماس اهمزيف د

 ظ
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 ناكلا اذه تعدو أدقىناف (دسبامأ ) هلآ و د## لغة الملاو هلاو ىلعاركشهادحلا || ة 3 دي

 اطونما ددلاو نيالا لعل هو 0 لاب سلال معن َجلاةءالاهذ_ه٠ نماىدن :ع مدام 5 3 م

 ا بابلكو اياز ريشعو ةل اع ىف هلع باغأ ل ببذمتو هملا قيسأ ل بدترت ىنعاوتفر ع ا

 ريح ناونالان ءلمهيتأالااهدرتو مهعملا فورحددع ىلع ال هفنورشعو ةذامتا هنم يآ

 ةيراعاا برعل ام ىتهفاثموةياردا مناةتاوةباور قارعلاب اهلمسمد# د_هدلوصضفلان م 0 ١

 رم 0 متم ايطتجسو تسألا ت ةيدامااب م*رابدإ | م
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 اسر م هرزب < ادهر
 ظ أ ةلمال ةزمهلا باب ا 0 هلنادحر 40 ارصنوبأ لاه ا] الري مسن < كلاي

 ]1 توزع نم هنال وازعهلص أ ىذلا٠ ءل١ رعلاواخ اولا مةلددملا 5 : :زمهل ام أف لع بفللا مال ىه ىلا 1 ةوو 98 77 :
 ل ا مدج.؛/ ”هنل

 ءابلاو واولا باف امهرك ذ- 0 نم هنال ىابادل_أ ىذلا» ءابال او ءاسم ١ نم ةلدرملاوأ 1 ب 1

 ظ )1( ةدلصريغمالآلاو»اشالا ةزمه أ هسذرك ذنو ىلاعتوثلرامتهقا٠ اثناأإ] 0 3
 | اههلابسشو ىل !سرخ ”الاوئط ىلبج ذحأ كي ردلابلعف ىلع (أج1) ( فارس ) ند ور انيءا
 م

 )؟ ) :*؟اهت داو عاع نزو ىلعر 6-3 أ || ). نورعجالا لام نو مج الا قه[

 ميلا فس ىلس أ يره لاق
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 لي القو تاو مذ ضعب ىلع ترثع عمطلا دعب باَكَلا اذه نم لوالاز اغامزالمتءقدنالو

 !ٍإ !نعازر تاتفطقفباودلا ناد أطخنا ىلءتاك لا نمزارلا ب+و:تارثعلانمز انا

 ا |انهقؤفالفلالا دهن زمهلا عضو ءابزب اوا ث ص 4غ ص نيبايزا_.الوداصاابةمق هلل

 : 1 تذيحح 8 س .١ ؟ ص ءارلا ل قفا ال: تأرذا 20 نيءاس لفسو ١اس ٠١ ١ ص

 أ| سناب هناك 4 نع ١ نص اهدمدال ف لالا ىلعز مولا لمعة أرمسلاو 50 س١ 8 نص
 رع ةءاور ىلع ىرغشف دنع هلوقفوهشنونلااهرود وهب صا مب ص ةعاطلا لاثم 007

 |( هذال ىلوالا لالا فءزم_هلا لم لا -كصأ 55 س 2١ ص ةنق ةيقوفلاال

 ظ 000 /1١ نم 53/سصا لالالالا اطشقئاو دان” ©0٠.س © صال

 ْ 0 ل نضأ 'هتتسنم ع س م صض ارم اوما
 ٠ ب ؟؟ س 3 نص 0 الاو لاه بز آو هت .تدصاف تيو-

 قروب ؟1 رم ىام ىلءنونلاَدْمو مها ارمسكن ماعلا

 [ااهح ِ لا قوداز حصه »رادخلا ىف لاق هتانو ١14 نس

 ٍ: ١ و أر ما فلا مي د در و وب 1

 4( ةمزلملا قو تنئأتلءانل انوكت هملعو تءامشنا ىلع ةفوطع.ءانلاو نو! اهلعس ىناولا

 أ 07+ ةمقصق ىفاثلاو محرءارلا لصف هياوضو ١/07 ةسيتصلاس ار ىفامهلو ؟ناطلغ
 | ةسرافلا فورا كلذ عضواو رخأ مل وكل سكعلابو ىازلا لصف عض هو ءني-!ا ل هف عضو

 ارظنلان الو ىنم باط دف ىناثلا هزم اامأو لذةنالووو-دالن م لجو ةمزاملا ميصعت دوب

 مميعصأ | نس وهاَقلا نم لكحالصا مز .ذحانمتلا نم ىف اهب رحت كلذ ثروأ: هلجر نم

 انافوت ان أ طش أو اني فنا انذخ اؤيالنأ هناصسلأو
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 لكو ف لوصفال هند الأ فلالا بايذال 207 لونسذات* 2 ىلا باوب الانا لبق تفرع دق

 الا لوصفلا ددع لمكيل نكمل <21 !هعومم عاسفالاصأ 0 هلمزلي ناك" اهنم بلم 1
 انك برقا ملاٍبايو نونااويملاوماللا وةزوءهملا فملالا باي ئهو طةفباوبأ ةسجب ىف ْ

 صقنامامتمو ماللالصغم:ه طةسءارلا بابوهو دا هئم صتناماهنك ١ حو صقاوفاباب ْغ

 ىهو لوصف« الث همطقساماهامو فاتلاو لادفاواتلاو ايلااباو أ ةعب رأىهف نالصف هم 1
 | ايما ام امسهو لوسوة عب هواش بابنبو اذلاونيعلاو اطلاو يب اضيأ ب ١ مأةسبأ | 1

 1 4 صقنأماهنمو اقف ةمدشملا لاذا بايو هو م نوشاإ! ينمو , نبل :

 نيثلااابامهو لوصف ةرسشع صقناماهنمو اهلإ اوفلكلاو ةمدهملا نيفلا با و أذن الث بهو

 . ريال فاشملاءاظلا باب وهو ال_هنريشع انا دم طقساماسبنمو نيرا ش

 لودلاازهىف باوالا بدئت ىلع ال ههنا مناسو

 اها وسأو ةانقالالوصفلا دمع بتاووالا ْ:

 ل يملاوءافلالسفإ ؟ ١ بلا
 ةفاثملاءاطلاوةمهملاداشلا لصف ؟ ١ اتلاأأ

 انلإ واطت اوداضصلاو نيسلاو ىازلاو ةممهملالاذلا لضإ 1[ انا
 . ايلاواظاولاالالسفأ © ميلا

 . انلاواهلاوزشلاونيدلاواظت اوان اوادلا| «| .املا

 الاونيفلاونيعلاوانيلا واهلا[ : © ١ اهلنا |
 0 ايناواشلاا (٠ لافاأ]ا
 .ايلاواظلاوداضللو داصلاو نيسلاو.لا لاواثلاواا .ه|[ لاذلا ش 0

 ل .مزلالسفا ١. | ءارلا
 .الاوااتملاو داضلاو نع .لاوللاذلاواثأ ١ 031 يارا
 ض اننلاوداصلاو ىازااولاذلاو انلا| .© | .نيسلا ||

 | ابااوماال اواطلاو داضا او داس اون ل اوىيازلا ولاا ذل او املاواتلا ١ ا نيثلا

 انلاواذلاوداضلاو نيم او ىازلاولاذلاو انلا| | داصلا |

 ايلاراطنااواالاوداضلاوداصلاونيلاو ىازناو لاذلاوانلاوالا| ٠١ | داضلل |
 ائلاولادلاواتلا| "1 اطلا

 ءاهلا انتلااطلا داضلا داما !نيسأ كاز رتالاذالامنااكلاانلافلالا| ١ .١ انغنا
 نملاونيعلاواملا| ؟ |[ نمعلا |

 لاو فاكلاو فاقلاونيغلاو نملاو اتا انا لاذلاو يملا 0 نيغلا

 اناو يملاوابلا '؟ : افلا

 فاكماواطلا] ؟ | فاقلا

 اءلاوفاةلاونيعأاو اطل اواطل او ىلا زل اواحلتاو ساو ان 4 [فلكلا |

 نيغلاو اظلاواطلاو داضلاو ىازلاو لاذلاواماو املاوانث 4| اهلا



 [ارسكلا,ناك اذااهاوا طيضنحرصي دقو نيعللا مذ طمضا اف ىهام ا ةرمسملاو 5 راقلا# عنا
 هلانثم لعل نيعاطب ضاانوكمف ه هريغو «أمضلابهبقعلاكوالعفرك ذاذ لاعفالا ىامأو

 ىذل لعفلا نيعل طيضاافرم كلاب :هناممسأ لن رلاثدص>اماو لا دال ىأ مضاان لحرلا بدأ |
 راتلا سجاصو 1 ذام(اضيأ ايف هد عاوق نمو) تلا مولعم ىطاملا غراشلا وغوهل قا

 اراب رك دو 'هلءفتلاو ا لعفتلاوأ ل.عذتا !نزوناردصم لعفلا عمان رك ذ تم هنالعاةلوةد ]|

 ىأ لذا نا ىلع اصن ٠ انذاك زعمت هلعفأإ اقوأ هدسود : الملا نارؤالا هده نم

 .اءزهئذلا تاهل اورو تس كلذدو ها 2 ددثمهنعأأا

 ىأ اع. سه: موقلا عمثواعب زهت 'ئذلاتءزهواؤ.متأمهتو اش أنهيلأو ةئرحت هنازحو :

 نا ” املا لاوس الا نم مولعمو ىرثك ًاوهلبايعتم لسعفتلا نوكمزالب سلواو وذ ْ

 هن يوليو و ةيكرتك زلثم ل:ءلاىفنوك.:هلعفتلاو جيمجا !لعفااىفنوكي لس.هقتلا ا

 0 : بري رمملا سامة اود روتلاك ميصقلا ىف للا قا دعو ةيزكلاكرومهملا ا

 نملعفلان وكف ةزمهلاريسكبلامفالار دصع عمت اذا هن اضي أل فلا ىفهدعاوق نمو ||
 ماركا مركب مر !لثموهف اناكإتك !هلثموانادياممبدؤيموقلا بَدآهلوةكديزملا لعفأ |[

 باهشاوارارجاّرجا ودك ماللادّدشْمنوكي لالرعفالاو لالءفالارد_دعهعمأ اذاو
 ىأات اًمضعا حرا تاه ءاواخ انشا لس اهلشم لب ليثا اولالاءنز ولا اذ_هصتةخالوانايمهشا

 مدقعا ئذلا بترتلا مازتلا هدعاوقن «سدلو ) سوماقلادعاودلاهد_هىفهلثمو هلأ نإ 8 ٍ

 باوصااو دمج ريغ هلا لاكوريمطق بكرت دهب رطقمرك ذ فه سلع ضرتعا ل كاذاودلا ْ

 لبىرف ول اهدقعي ل فئصملاهدّمعاىذلا بيئرتلان!تمامل! نب اهمش لاه رقد يدرك ذ

 ةسقرص ةرؤرضهبنلا تغداذاالا هملا فنضما هصقي ئذلابترتليأبعإ لو هقالش دوعا

 ا رارس | ىلع علاطي ل فنصملاو راصتخالل اد_صق نضء»:ىفداوملا ضعنانانمح ل ديكلذإو ْ

 :كلذكو نيَةَدماٍبأ دال ذ سلو «ةءاصاوا قوص 'هقءانهل تَةدناءاكفهناحالط_صاأ]]

 بطلا نب اهملع در فاسق !بةءنونلا فركذلا هقح كأوريق رين هركذ ىف هلع ضتعا م ظ

 ااراصتخا ةتثالثلاذاوملا ف فو رخا لص ناك ولنا اذهل ثمدارنا ىره ولاة داعتاأأ]
 | لعذر يفق مر كه ذهماعباوضااف .ةدئاز همفنونلاّنان اوحرمص دقاذهوا_ مسال
 ليقناوهنال هلع دربالو ى ره ولسا ىلع ضرتعاف نونا !ةلاصضا فنسملا مهونو ىرهوملا
 ا ثحانم ف فورعموهامكصصما ريالا ع هيلع ضرتفرالذ الذ ىربال ىرهو+افاهتلاصاب

 فرص: ال ىذلا مسالا ف صو دق هنأ هيلعدرننتلا نبذ انقو (مقفلالوشن) ها ةرطانملا

 مسات خو هلوقك ا ارامل ةفرصت ارب_غةماكلا فددو لوع_ةهالءامباان ىركال هنا

 رغىلاةارعربغ حام نالف بكروةار ريغ بولا عير ىهحرزخ هلوقو ىرالذ سحا

 ا ىرجلاب ريسبعمل اوىرختال َهقرعمر هلاودةراضن لاق ثىحسوماقلا كلذ فهو كلذ

 ظ ريسغو فرصنملابهي ومدسا عام نيب رمصيلاريمعت ”هلباةمفنموكلاوهب وءذسلاع رح اربغو
 ا بطلا نب اهل ةئو خه رك ذ دنع ليلغلا» انساك فرضنملا|

 تال ءةلقاسلا لوفد ده اس ةعبارل ةدئالا) ْ



 ندع اوما اويذإ كل رئلاسج رتزمامأو) ر تشب بل هنكل ليقاذك ا :

 0 ةئانستسف ا يووم ءاطتصم |

 ... ىطاعتلا لهسنوكوو تح ها - رت در أملاو 0 م 7 ا

 1 (باَلا دعاوقىفةئلانلاةدئافلا) ,ينيالسا

 لافاكملا قيسب )بتر لتي وغللا ماكلان م هع دارأام ابن نيل هئاؤم اس

 ا ايان رافافإلا 5 2 جداول كلارا وي

 ْ وهال ومالا هةية اقو نوكسرثك اقف ضامةولثا» ميول اهلوأ ىف ناك اذا ظ

 ١ فورلاف ةلوعفأدب ولأ فو لغفأ هنزوال_ثمتنرأق لانفروذنشلا لأ فروك ذم

 ةصالخلاق لاهاكدازاغاوسامو لوصالا ىهماللاونيعلاوءاالةلباقملا
 | ىتك ١هظفابدن ارو نزو « قلوصالا لءاق لغف نعد ١

 الأ نوالا دعنا كلذكوب ءانلا باب نمتوثلاو ىازااوءارلا لدق ىف ةثالثل ١ ظاشاالا هذه 1 دينا

 ٍْ هفىأيو فلالا لضفي هسة دنا ثمءابلا ناي لاهاذاف معلا فورح ئرت ىلان# هنتر 0

 | لعاهمدةرفواولاهيلتولا تااالا ىلا ل_هد نّيدح روك نم ا بتترتلا ىلع طسولا فور |

 ل[ لصف ىلع باب لكن مواولا لضفمّدقي لوصفلا,لعفب اك لصفلك فاذكسهو» اهلاايلتام |
 | ءايلاهرخ آو فاالااسواتأ ىلا ةبث ةيئاهلا فورسملا مدهاوقلةقفاومءابلارتؤيوةانهلا | ْ

 لإ دحاو باي ىفءانلا عموا ولا ىأ هلع و اولا لس. .ةءاهلاباءاسهيف مّدق هناف باؤوالا ف الم |
 | لعج ةئماو ةزوحومنيعسق ىلعتغاالا تناكاانمل هنا الا ؟/ اهلب روس نأ !فورطلاتراصف ظ
 ١ بانني تعارشااد او يا و ياا باوإالا لو قىرالا|

 ١ د كسلا مال وبرعلا ناسل بحاص عيب ءاإو ناش اذه مقل مامالاوهنهئاركشبم 0

 لوقس .وماقلاب ضصتخال_ةذئنبحو همت هداف 5 سوماةلاك نب رخأتملا مامهزيدنغو |

 لصفالء داو بتاءالاهرخااف . « .ةلغفلاافثكس ومالا ف تمراذا .هيحاصأ ظ

 لصالاب كل راسبتعا ناو ادب له 5 اهريسستأواس م ديف ربتعتالف

 لوال اعيدشلا الثمرتسكتلاميقم لاغوانفءازكذ اذان (ءاعم-الا طمضىف هدءاوقنمو)(

 ( نيكل مأ مضلانبابطاو مياساريسك عي ريدكملاب ةيمولا نسك هلاوهلوشك ةماكللا|

 ناس وو كيا ولأ رزالا دعب امتاميكسن اة نلطاو هر ذك قاشلالا ةزو رضلانثزكيالا |
 داما يفك لاب مضلاب بط رلاو هلو ةكمطمض حي رض ةرانو هنع تكشف ثوكسلاو اذكر رجلا |

 | داعااذاو ثا دب حاب ل ارعبأ6 يتب توك كيرلا وكر عه ةعاف اداو:' ”ذلكلا |

 1 2ك أوأناتفا ةملكلا ف نوكي دقو قي || طبضلا,نوكتفاضيأ لوقياوعبت يدنا
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 0 ص حسم موج 5 ال سس اي سي يمل ميمي لس

 ْ م ةنوةتسح ءاسشأب قادر ةنمدانرابلل ب لطا! لهستتنترألا نط فاتك هن ءاصملا | ْ

 1 نال محم انا نعال ديل اهلا ننقل يزال تصمت حنش تل عم لألا ةغللا نمتالكشم |

 0 اةريكوطهغو ابيفش زود نعراكنا!باكل هذ هولذعالو لاه فو راعا ىلع ىيمناكلا | ٍ

 1 عقيىذلا طلغاا نءهليلقلا ناري ع ةنمترياكعضاوم فنسمملا بيرغلا قدس ع ىف ىلعأ

 ١ ارو هئعْوفم هضصعتا مهسوفناوبعت أو هيفاو دهتجا ىذلاريثكلا بنج ىلا بتكلا ىف

 ١ دسم نب لضف مساقلاوبأ مهو أف( ىشاوس هملع بتكن ءامأو) اركز ىأ بيطالا مالك
 616 ةنسفو لا ىلدصا!عاطقلا نب رفعت نب ىلع م <44: ةمكاس قوذلا ىرنصتلا

 1 5 جاضيالاوهسنلا اهانعم ىتأ | هّمد_ثاح ىرب نب اهذملن اسمع ى ىلإ اهلمكي لهنا لاقبو

 ١ مفالردساوةشبلا طالغالاامةرك د هفمل اندوج أ ىهو حاصلا باتكى مهولا نم ع وأ

 #1 ”ةمزال د هاون طب وركذلا ةمخاو: ظافلأض هن

 | ةطسرىلا ةمسست ىطسلا ع نحرلا دبع نيدمح نيهقلا دبع عشلااهغأف ه1 'ةتساهماتما|

 ظ ىليبشالا حاولا نتا, فورعملاد_#ن نب دس سايعلاوبأ مث ساد ئالا,ناسح ةر دوك نم فلا
 | مامالااعتأو 58غ ةنسؤوا للا ىطاشلا ىلء نيد نيدلاىضرمش 56ه ة:سقوتملا|

 ||| ىلع ةلوكتلا فص دقف ءركذ مدَعَتملا نامعلا حامص: ىناغصا امن نس نيدلا ىضر
 فاأنمو هئمامعربك أ ىهو عضاوم ضعدىف هضئانو ةغالا نم هنافاماسب.ذ رك د حاصلا
 3 اة ئدف ل خالصلاكلذكو ىطغتل !نهسوب نب "ىلع نس طاوبأ ةا[ث جالصا قاءاتك
 ٍ هلل دا هلوأ مهولا نمىرجو لل عقواسمف مهسلا وفن اممانانكل اغا نم همفام حالصا قف

 | ىدحملاه 507 , ةنسناضمر ىف هفيلأتمتءرخ 1ىقلافو طاغلا خ نع هساعهزنتئذلا

 || لالدتسالاو تا دأ ضعءدالا هدنءنمتلثهمركذي داك الف ىربنب هذ دلة دقو سؤالا

 || حاصعلا قا ىلع دهاوتلا ىل-هاسمءانفاؤمهيلعاضيأ ىدفصلا نتكو عا تا ؟ضعس |
 غرفا ل هناركذ ىذلا ىورقنالا فسوينب درمبل حافلا ةدجيرتيفركذو ِ نهاوشلا نم

 دهاشو ن اهبرتلا ءامسو هفلأف ةمحرتل اىلا ئيبلاطا الدم كازو حاصعل طق ى عسسملا:هرانتك نم

 1 ةثيداحأ ىطؤمسسلا لالفلاخيّرْحو قمسامؤلا ىلدصوملات وقان طخ حاصلا مة |

 نمش منة (هرمستخا نمامأو) حاصعلا ثن داحأ حب رخم ىف :حابشملا قاف اسره ىفأ
 | هرصتخا ؟ع ٠ رو او جاب فورا اسيا ستوب هاكر

 | فدا نوديني ريغص نيد لم ىف هرمصت> |ىناوط ا اضذأ مسوتمو :نهاوشلا نعادّرم

 ًانيركيىفأ نيد زيسسلا مسلمو :ىوامربا|نباةنازخفرهزالابدوومودودهاوشلا |

 ظ هنم دب الا ىل_ع همفرمضتق حاصلا اشم هم ف.طل دلت ىف ءرصتْس ا ىزاازئار داقا ادن مع
 : بيد نم الملة امييشتسملا مشو ةسءاكنلابلوصة ضب هسة مفذحو لامءدمسالا ىف

 ش [ىقلءنصنلاب هر دنازوالاز هىرهولا لمهام لكو تاقب هدئاوزرددو هريغو ىرهزالا|

 لوادّمروو ثمودو هب اتكسضص ىفاه ركذ ىلا نيرششعلاهئازوأ ن نتا ئلا هوة هناكوش

 موضعي هرصتخاو *71 ةخدسةعجلا مولد. بعدو ءاَزِو ةقفاوهرخآى لافو ساستلا نب ْ

 دأ نيد رعاضأ هريصاساو دلع اودلافذ راتخغاكو هو الفلا د ءانمسساتك ىف ا

 عفنأ“ رصخمو 1١١ 17 ةدمس ىفوتملا ىسقلابفورغملاد# ىلوملا كلدكو .. نا زلا |
 1 0 ب دعم د حبو عمت 7 رسوما ا عروس تو جرا مج سس سس ع وي سوس وسم وحسم بج سومسس جوج جججمسسج ١”

 هاقاو
 ا



 .ىرتنملاوهف سوءاقلا نأ املا :». ىردوللا حاد تاطبذق لاه نم:
 ْ عا رهو انرسف مسظعذر دكا 5 نإردااودو سودماةاادعنات اق 30

 عوج . ةنئسلمقق ةافولا ةنسنيمعت ىف فال ا ىلع ةنامءدرالادو دف ىرهؤمتا فوم ٠ ١

 امه دو نيتف د4 لهو هلق ءريغتهنا ليقو هراد عطش نمايةرتم ىو هنالبق . ' كالدربغلمقو | |

 ءارعلا. نب هلع احلا ادم مسن نمامأ 1١ نال وةولع نم عقوفريطب نأ دار أونيحانمئاك | 3

 هلدنم هلع هآرقو فاؤملا طش نمل ةندرك دم دعما سو دبع نما مهءظعأف مهب قوثوملا | ٠
 | مهروشأ نوريثكو ىزي بدلا ب مطاخ اب ركزوفأ اذذكو فنصملا طش نم ى درهلا لهسوبأيشلا |

 مهريغو هاشخ نم نوفاؤملا ملاك :زعي تاعيقون هشماه ىلعدمق مهنم لكو ىلدوملاتوقانأ
 انيس هزم باك حامل ا سب ىرغم ناك همنا روك ذات وقار ناكملخ نيارك ذو ْ ١

 ىأ ران دةئاعاهتمةدحا ولا عامت تناك مسن ةدعاهنمتب ارو لاك دحاو ل © ىف ةرعثك ١

 هلا سوماسقلا جرا ثركذو.طغنا ىف هب راقي نم هنامز ىف نكمل هنإل هطخ نحو هلةناةضتل ||
 ريمالا هنازخ ىف اهد_حو ور توقابط+تا دل نام حاصعلا نمةيظع طنب ر ةطظاأ

 ريغو ءرك ذمدتتملا ىلصوملاتوقامريغاذهو (وقفلا لوقي) ها, هسح رسمي ا
 نمءانلا باب لوأ هت دح ىلع ةعب رت مونم لكلو ىأتامفرهزملا هةعلقنىذلا ىو+لاتوق 1

 دهاونلا ىل-ىفىدفسملانا ىف الانبا طش نمنوذطا!فشكب حاص لقأو تانقولا 3

 طخ ىرهولساحاص ن ءةضبش ده اش هناركذو ىورةنالا ن نع حاصلا ةمسرتلةنهزكذ ف الا 1

 اذكهاحرخ ىف بدك هناو ناكسلخ نب | ىف «دجح رت ىذلا حاضصلازعست بتاك, ىلصوملات ظ ودا 1

 هحر ىودنلا ىورهلا ىلءنب دج لهس بأ خيشلا طن نمباَلا اذه تان توقابوقي .: ١

 أفددملان 31 سو دمع ند نب يلمهعسا نءهاؤر هناو فئيضملا طخ نم لمن هن ارك دو هللا | ا :

 رهصأ جلا لعأو 8 هتدوصام نمت لقن ىلا ةطسنلا ىلع سود نب طم تدهاش دقو

 عادل مصق هءلعى ءارشب ىلغفل ىلك نم هيقانعمدو باَكَلا اذهرثك ىو رواد نب ىلع نيد ٍ

 )| ناهدلا سو دبع نيه نب ىلسمعمت | هيلو ع١ ةئسف كال دو قءهناورو قءةعبج ا

 مدان فشصملا نع سو. د.ءْنب ىلا الصتمهيور أب اَكَلا اذهتونالو قي و ىروباستلا | ا ٠

 مالكو موهةريبختو أ ةدانز نم اهةلاخامو باوصوأ اطخ نمةءاورلان ةوهف ةاوسنلا هذه ىف ١

 تن ءأددقو ثوقاب لاه ف نبصملا ةقدجأم صعد نيبو لهسوأ هءاعالر ددسا دقو فدضملاربغ

 طخ ىف عقوو وسن ءو فنا اوهس نم اباء تهبتد#ق عضا اوماضي اى لو هعضاومىف كلذ ||
 ىلع تغقوت روقانم الكت الم ًاتاذاثثأو ىهتا كاذ نم ولالراكسلا تكلا نا ىلع لوس بأ 1

 ًارمغاهرخ ىلا ةذسلا يس م لعب هسف فرصا ن نعرا ذدعالا نم ىطوبس لاا هركذامنأ ١

 توقاينياكس- نع رهزملا فول ةنام عي نونظل ف شكى ىف ءركذامىهتا لوبقلاب ريدج
 وه بف عقو ىذإا فرصعتلا بيسنانونافلا فك ىفالوأ هلقنامريات» امدإلا دعم ىف ىوولا

 هسفن لأ ةسوسو 4 ضر و ةمدقملاداشتلا بايه هراء عحرو صنى ذاشسالا هفنصا لما 3
 جلاسص نب مارب هذبلت هضدف ة عطري ع هد دو_هباكسلارب "امس قش تاةهراد عطس نم ١

 لبقىرخ أت اةمصت هيف ت دو هنأب لوقلا اذه بقعتدقو هاعضاومىفهبفطلغف قا ارولا

 قى بطلا نءرش زا لقت املك اذه نم منو سوح أو( ريقفلالوقي د) د روك ذا بابيلا

0 : 
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 ا. مسخ مص --ا

 أطسابإلا ديعزهسشلا طر 3 رطخ نذهلا دش | نم ومالا حاصلا نإ ة.ك انا ف نم زهنلاةوعون

 | د5 سوءاشلاىذح ىبانغلا بطلا نبا مامالا كلذ كسل - قدلفأ ىدعتو ق.قاتلا
 |َنإ كاقو فوشللبارحلا ماماو قرصا ارينملا تبلت هل أيد عشؤاذ تحلا لغئرهوسل ريصتلا |

 هيوغلل اثاقندملا نمد لسن لَو 4ع خت ننمو ةمدأتا نوم لك اهيفاف هر هك هفزر دعها |

 دئاوقلا مهن او جاضعلا ةباتكهملا ل ضؤاقتولاة شام لغدانةعالاو لوادآلا ةرثك ىف
 |امللا باتا دهاز لاو هنؤرضلااددءاوقلنءارف كس سوماشلا ق كمه ىااًةمهملا
 5 نيوغللا ىف أىرهوذا نا لاه ئتربنب اهتم اذكر هسدآلاوةمغرشلا مولهلا ىف

 ادرى حاب رلافيقات و حاولا ءاممالةقصاانك هيو اقملا قةغ ضع ةنك امل در أ دّةلو

 1 ْ 0ث 1 اره هرم طز حاصلا الا ميدو

 اا عود اونو قاؤمأ زو (اًمو مخ حاصلا قة ةدئافلا) | 1
 ل هتعرأو اهرتطتخاو أهملء تكنو مهظوطةغقوتوملالضاقالا

 ْ ًاوفوداشلا ارتكب لاقي ةن أ ىزز ريا تءفاا/ انور أ نعر مزال: هذ حانملا اهةلامأ
 ظ | ءاجافقو عض لذ درفَح تغنوعتو لاين «تفارطوفت راك مدص عدجوفوروهشملا

 |مامالا لاه ها *ءارتوءىزتوحاصتو مو حانفصو فمك لعق ىف ةغلهاغلا فبل اهو
 أ راذاأم جد دةجأاءاههدمأ قس قفاوملا نعد رت ث دح ءانغ هاه بدلا نئ اى مس

 | هاب ربكلا عع نكو خفلار كيا نالافالخ عيمصنيطسشل الكف ةنع ل دغرالو هنلا

 م امس ماسلا موسم 2 ا امسسل تامه 2200 نسعلا لمص ل

 ْ ًارضتوبأ مامال اؤه:تانقؤلات ا اوفى الو تانسفوأ فاه د دج ملثاو هْسفاو اومذخ راغأو تاره :

 | ة.ان مسا هلا لقطار سكت اراقائلا ةيساسن ارانألا ىرغوه اداه نت رمصت ل .هغتتا تاو . نال
 ساو 7 اولا د همر ب رح و
 و يب تطرأ هغسارعوللا لات نولرتلا دال: دعاف ىعأ] ه/ 9 هدير اولا

 | باص ئارافاارضن نأ ت نأ نبا هئارإ 7 ازةسشاو ىاد اغلا ميا رباه نعل _هلاذخأدت | لا فاو **ىذلإ

 ْ دالبنلا اخو ةغئللا مولءتلط قل كر او ار ريسلا دعس ىفأ نع اضيأذخأو بذآلا نأ وذ . كده

 | نسوة فزت 5 0 بما رضموةعر ا ا

 | ساه قرعالاةيقي باك اف فوق اعلا روسنموأ هجرتدقو بر

 |تاتك هلو ةقالا ف ماقاوهو نامزلا مح لاعأ نمئرعولنا نأ تضلانقفرصغا ازدأ |
 1 ىروباضتلا سو دعني دج نى .ةمساد#عوبأ لوقت هاواي

 ْ 00 ' بدالاق حامصلا لقص 5 ًامدش حاصلا نانتك اذه :١

 ا نه :رمغىافّرف .٠ انعمضتو هاو أل مشت

 ءارهشلا ضاغب لافاتلو رعرسدل

 000 رعأ ضهدن سا هتمانأق نيدااد- 0

 'اسوفت لأ نيس نئادملا رم اهنا ىزهوملا حاط تعز 4
 قمّدَعلا فاك ليعفمانب ىلا دبع ةمالعلا ةخياشم خش بف هوصو ما ديد 1 لل ترأ
 . :ةلغ مالعألا انشأ 38 نما اوزي اثم "ممسك لالا رغما

 سيسي لس ل لبيس

 كاب 7 707/7 477ححت"

 ند



ّ 
 ا ب ا تسمح بج ودي سامم بسجون حسسسم 0

 الايع الدرع وزازقلل عماخاو ناو !قام ىلع تادلة عبس و هوذا. .ءنبايحامال

 ن,ةاغإلأتنيعمس وك نسفلابتك ءاعسأن مدرخآ رك ةئىذااحانتمااك ىأ ىمأ ظ
 | مساماهبن اودجلب نرجس مدلؤنإ اياب بتكللا «زح باتو رهزملا لاف مث هدوحو |

 بنوأ مامالا+_كءاربضتقم م ا مْرَعْلا ن «لوأو. رابلاع تب: د“ ملام ىلع ترو قهري أ ظ

 بااغلاءربع هن كو (ريقفلا ل وغي) حاصلاب هبادك يعم! ذ هاو ىرا هودلاداجب ني ل ىمصا | ل

 لاه . ميمصلا ليج اضيأ مزتلاف سراف نبا حاصلا بس اصرممءىفتاكو دعبهلوقلارلقأ '
 مظتالا طا او مكمل بانك حاضملا نما صرصع دعب ةغللا ففلأ بان كبض ءافءأوأ
 ظ ننام لانك( ةنييشموو < + 6 8ةنسقرآملا ىدادئالاريرطلا ددسن ىلغنسحلاىبالا
 | لماذ 6 , ةنستامو مكبىلا همق لصو يذلا ىناغملا د نب نسح نيدلا ”ىضر ماماللا
 مكيىلا ىنيدانأ « هيما ىرامقناك ه مكسجلاو مولعلا زاب :».. .ىذلا ىناغذلانا ١

 هزه نمدج او لبضب لو ىدابازوربغلا بوعي نب دج نيدلا دم مامالل سو ءاهتلا باتك نأ

 ||| هذه دوجو هترهشالو حاصلا ة بتر تصقتتالو . حاصل! باص هيلا لضؤام ىلاةثالثلا
 داةءالا قرادملا داو ثيدجلا ىف ىراضلا مصصريطت ةغالا وهف حصام ةماازتلال كلذو |

 هتبب ايد ف سو الا بحاصهدهشدقو (ريقملا لوقي) ةحجلا طرش ىلع ليعمل: ةرثك ىلعأ

 تصمت او لاه نأ ىلا لال بر يدسوهو ي ردوا حاصج ىلءسانلالابقا تيأراملو هلوقب |
 .الا طالغالاو هماول!ماهوالا نم اهلا ىفام عم ةيوغللا ب كلا نعي نما كر هولاباتك أ

 ه.ةعتامامأو هصوسنو هلو: ىلع زير دم ادافعاو هصوص2 هراهتشاو هلواد .ههافلا|

 رمح: ةاتااولتألا موجو نمهملغهو دعما ِدَمِف رثك وأ ةخاما الث هتاف هنأ ريغهلوقىف هب ا

 ةضسلا ىلع صنلاو أ للم اهتم لس: ىتلادي رصانلا ةضنلاىفام ىلءنيئلثلا ف تاوهلا |

 اايهدانو هرب -غالو هن اا فرعيالف اهاهثن هيلا ل_-صولال ةغلل نال لونةم ريغ كما |
 ىذر ىفاثلا مامالا لاه دقو تيكر ذعتم نم اهو هشو. اه ىفةغللا عجيدلا همالكماجبأ|

 اري جامهجأ ا نع دزي لف: ةدامتفلأنيتسريغ ديف عججامدنا لسع ىنالإ ةةللا اسمح الم تعوق ١

 ماطر يلا لءاو افا نينا ع هفاؤممنف مع ىذلابرعلا ناسا ءانهنيأوافلأ ني رمشعأ

 روط:مناد4 لاق و ب وزا ئراصتالا مركسنب دج يدلا اجب امالاوههفلؤ موهيلع

 | نع ىودو. .هريغوربةملانبا نم عمو 79 ٠ اس مرا ىفدلورص«ليزت زق رفالااضيأ |

 ةياهتللو بيذهتلاو حاصلا عج هيفمزتلا الالإ  ةنيسفوو ىهذلاو كيسا ناظفاخلا

 تولطادقو عضاوملا باف اذِه ىرمش ةداموهو رم. لاقى ربنب ىلامأو 5 وةرهجلا ومكحلا وأ
 نيدلا لال مامإلا ان دس طش | متم ءزحس لو أ ىلعو ئاؤملا اهذعاجما لاقي ةميدق ةضسأ ىلع هم

 دادعت دمع لق ةرك ذ هنال ةضسمل ان هبلع برضو هنّدوسم نم ها ىطويسلا لضفلا أ ||

 ؟ م: برعلاناسلد نءةذست هدنعناكم نا سو.ءاقال حرمشلا لاحهعم تناك ىِت ٍءلاءسكلا
 ىداامىرهوملانإا هاو: هناييح يف فدملاةّدو م نمو دما ىهو لاق ادلع :

 امه دنع مصاف هميخدروي نأ مزالإابغاي سوما ةل!الورصلا تنكس ىئدالوة لا ا ا

 .صصإارمتغالو هريع كسدع ءمصأا الو بصأ | لكهمزلي الف هادك ةيطخ لو كا ديوهجرص

 نعمل صرخ قارقلار د. .اكمالعالاهيلعايهّدر دة هابا همهونو ىرهوجأ ا الست امأا



 0 رلانججرلا ها مدن ه
 ( هت قعو لع نا ماا أو ةرفغشس و د ةزكي نأ زهللاددتأ

 2 عادوا 35 ةخالا لع 0 ع وو [ وديا 34 3

 ١ ' رقت راختو نونظأا تفتكر قرهزلاَن :وداراو يل! قأبابف

 "يا نيبلابا: كح ةغللا ا وع سلا

 ٠ 1 ءام لقا بع مي 000 100 نيغلااو ا

 إإ| ىازلا مدي ىدس قار كون أ سادنألا الع نم رمضتخا ”حاش 11قدلَدَو رهزملا ف ندم

 |[ عقاولا ظلغلا ادا ءاسعم : "يل بال او قلما دعنا ثلا هيئس فق لح فقط رغم: عى

 ٠ | تارستخلا لو مهضءرهتع د ةدنادي اوسع اريثك دينسانالات عأت يعل ناك ىف

 ا ىءهدعب ف اأ امر ان ىلع همضرغص موةدلضتل ميرال نعاهمأ قلع كاشف جا ةعب رالا

 نأ اهفنص اريدنكت رمت او نعلا بانك“ "لاو ىلءت قا ىلاةرهجلاك م-دملا فورع

 5 ( © ع م ةيفضراطتاف كلذرتغر هر | قواماعزيعستو فتن عا ةئدسقوتملادب ردنا

 || هرهونلا هامس ب اتكىف « 46 ةنسقواملا داع نب! بح 0 عومطلا ىفان نم |
 ٍ هرهجلاتامونعلات د وعا 5 رهو ماظنتن ةاماعر ذا + هوشا ”7قلاوو

 00000 ١ وح ميسوم 0 ا

 5 ْ مو ا لا و 0 مقتل! لاطفال تنيعلا

 1 ةمدعلا دهاوشلا ىلعارصتةمةغلل اد «نيعلا ىف اعمى أ لوعفملا مس !ةغدص ىلعىأ

 | هدازام هشضدازو ” ةفضعأا تام اكو ”لتفال.ابالاو ةفلتقادها وشلان ههمؤاه احراطأ
 :ٌ نم ءولاو عرابلا نسالك نكلوا اعبجينيباكلا ىنءا راع ةزهجاق ديردابا

 | 00 ا

 : يتشااادجمب ر نصت لولب ا و ا هب
 | قا-كللرداوتلاو ىرامن الا دير ىنال تاغلا وردا: اوذلاو قمضلا شاي الاك انهت غول
 ْ قاس لاورعىبالننرغلاورداو: :لاو سكلاو ةدان# ىالتاغللاوءارذلل تاغللاوزداونلاو

 إ نب لضفمأل عرابلاو ىلا ارعالا نءالرداو:لاو دسع قال د3 ثمنونلا فب فنصملا بير لاو

 1 دضاملاو عاركلدر ىللاو مو 1 هةن وتلا باور دهاوارعبال تيا وباوتلم

 ا
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